
ПРОТОКОЛ  №1 

Засідання приймальної комісії Національного  

університету водного господарства та  

природокористування 

від 10.01.2023 р. 

 

ГОЛОВА  В.С. МОШИНСЬКИЙ  

 

СЕКРЕТАР         Р.В. ЖОМИРУК 

 

ПРИСУТНІ:  

А. Подлевський, В. Сорока, Н. Савіна, Н. Вальчук, Т. Голоюх, П. Мартинюк,        

Т. Бабич, В. Пахаренко, А. Прищепа, І. Бялик,  Р. Макаренко, О. Корнійчук,          

Н. Ковшун, А. Сиротинська, М. Хлапук, Л. Токар, В. Цимбалюк, В. Пасічнюк,     

І. Жидик, І. Григус О. Ніколенко, Л. Конопуд, Н. Ковальчук, Ж. Бузницька,           

А. Клімова, Я. Зубик, О. Клюха, В. Денисюк, Ф. Швець. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про поновлення до складу здобувачів освіти. 

2. Про переведення на місця державного замовлення. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Ж.Бузницьку, відповідальну за переведення та поновлення студентів, з  

інформацією про поновлення до складу здобувачів освіти. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1.1. Пантелеймонова Євгенія Дмитровича рекомендувати до поновлення на 

вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 4 курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми здобуття освіти Навчально-

наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки за 

спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані системи» за рахунок 

коштів фізичних та/або юридичних осіб з 10 січня 2023 року. 

 Навчався на 4 курсі заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані системи». Був відрахований за як 

такий, що закінчив повний курс навчання за освітнім ступенем «бакалавр», але 

не з’явився на захист бакалаврської роботи наказом С № 559 від 01.07.2022 р.  

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Р. Жомирука, відповідального секретаря приймальної комісії, з інформацією 

щодо заяви Я.О. Карашевич із копіями документів, які підтверджують статус 



дитини загиблої особи, що визначений у частині першій статті 101 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Відповідно до частини першої статті 101 Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та на підставі розгляду заяви та 

копій документів Я.О. Карашевич, які підтверджують статус дитини загиблої 

особи, перевести з «01» січня 2023 року на місце державного замовлення 

Карашевич Яну Олександрівну, здобувачку 1 курсу денної форми здобуття 

освіти спеціальності 241«Готельно-ресторанна справа». 

 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

 

ГОЛОВА  
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
 

В.С. МОШИНСЬКИЙ 
 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
Р.В. ЖОМИРУК 
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