
П Р О Т О К О Л   №  31 

 

засідання приймальної комісії університету від 17.08.2022 р. 

Присутні:  

СНІТИНСЬКИЙ В.В., БОЯРЧУК В.М., ГОЛЯЧУК Ю.С., РИС В.І.,  

МИКУЛА О.Я., МАЗУРАК А.В., СТОЙКО Н.Є., КОВАЛІВ В.М., 

БАЛЬКОВСЬКИЙ В.В., ОНИСЬКО С.М., ПТАШНИК В.В., ДАЦКО Т.М., 

ПАВЛЮК М.В., ВАНТУХ А.Є., ВЕРЗУН А.А., КОСТИШИН О.О.,  

ЛИЗАК М.П., МУЗИКА І.М. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд та оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до 

зарахування на місця державного замовлення за квотою-2 для здобуття  

ОС «Бакалавр» за денною та заочною формами навчання набору 2022 року. 

2. Розгляд актів про допущені технічні помилки під час реєстрації заяв у ЄДЕБО. 

3. Різне. 

 

1. Розгляд та оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до 

зарахування на місця державного замовлення за квотою-2 для здобуття  

ОС «Бакалавр» за денною та заочною формами навчання набору 2022 року. 

 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. ознайомила членів приймальної комісії з рейтинговим списком 

вступників для здобуття ОС «Бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти 

набору 2022 р., які згідно розділу VIІІ Правил прийому на навчання до ЛНУП для 

здобуття вищої освіти в 2022 році мали право проходити індивідуальну усну 

співбесіду (замість зовнішнього незалежного оцінювання, НМТ). Реєстрація заяв 

та документів проводилась з 29 липня 2022 р. до 08 серпня 2022р. у паперовій та 

електронній формах. Індивідуальна усна співбесіда проводилась у три потоки 



згідно затвердженого графіку в період з 09 серпня 2022 р. по 16 серпня 2022 р. 

Рекомендацію до зарахування за квотою–2, одержали 14 (чотирнадцять) 

вступників на базі ПЗСО та 1 (один) вступник на базі ОКР «Молодший 

спеціаліст». Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за квотою–2, 

повинні виконати вимоги (подати оригінали документів) до 10.00 год. 20 серпня  

2022 року. 

УХВАЛИЛИ: Оприлюднити рейтинговий список вступників, які отримали 

рекомендації до зарахування за квотою–2, на дошці приймальної комісії ЛНУП 

та вебсайті університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 

2. Розгляд актів про допущені технічні помилки під час реєстрації заяв у ЄДЕБО. 

 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. доповіла, що згідно Правил прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти в Львівському національному університеті природокористування в 

2022 році згідно розділу VI, необхідно скласти акт тим особам, яким була 

допущена технічна помилка під час реєстрації заяв в ЄДЕБО. 

УХВАЛИЛИ: Скласти акт про допущення помилки під час реєстрації в 

ЄДЕБО і скасування заяв на денну форму навчання (акт про допущення технічної 

помилки №17662 від 17.08.2022 року).  

Рішення прийнято одноголосно. 


