
ПРОТОКОЛ № 48 

засідання приймальної комісії 

Приватної Установи “Університет «Київська Школа Економіки» 

 

м. Київ                                                                                                         від 13 вересня 2022 р. 

 

Присутні: заступник голови приймальної комісії Стадний Є.А., відповідальний секретар 

приймальної комісії Шевченко Г.М., заступник відповідального секретаря Кіяшко С.О., члени 

комісії: Бізяєв В.І., Дробот А.О., Кунцевич Ю.О., Нів`євський О.В.; уповноважена особа 

приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв Плічко В.В., голова 

відбіркової комісії Павленко А.В., відповідальний секретар відбіркової комісії Яровий Д.О. 

 

Порядок денний: 

1. Про допуск до конкурсного відбору заяв осіб, зазначених у Додатку №1 до цього 

Протоколу. 

2. Про рекомендації до зарахування осіб, зазначених у Додатку 1 до цього Протоколу. 

3. Про зарахування на навчання. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Відповідального секретаря приймальної комісії Шевченко Г.М., з питанням щодо 

допуску до участі у конкурсному відборі заяв осіб, зазначених у Додатку №1 до цього 

Протоколу. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Допустити до участі у конкурсному відборі заяви осіб, зазначених у Додатку №1 до 

цього Протоколу. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Відповідального секретаря приймальної комісії Шевченко Г.М., з питанням щодо 

оприлюднення списків вступників рекомендованих до зарахування за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, згідно Додатку 1 до цього Протоколу. 

УХВАЛИЛИ:  

2. Рекомендувати до зарахування та оприлюднити списки вступників рекомендованих до 

зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб, згідно Додатку 1 до цього 

Протоколу. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Відповідального секретаря приймальної комісії Шевченко Г.М., про зарахування на 

навчання до Приватної Установи «Університет «Київська Школа Економіки» 

студентами 1 курсу денної форми здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб, вступників рекомендованих до зарахування 

згідно з Додатком 1 до Протоколу № 42 від 5 вересня 2022 р. та виконали усі вимоги 

Правил прийому до зарахування. 

УХВАЛИЛИ:  

3. Зарахувати, з «01» жовтня 2022 року, на навчання до Приватної Установи «Університет 

«Київська Школа Економіки» студентами 1 курсу денної форми здобуття освіти за 

спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

рекомендованих до зарахування згідно з Додатком 1 до Протоколу № 42 від 5 вересня 

2022 р. та виконали усі вимоги Правил прийому до зарахування. 

 



 

Рішення прийнято одноголосно.  

 

 

Заступник голови приймальної комісії Єгор СТАДНИЙ 
  
  

Відповідальний секретар  
приймальної комісії 

Георгій ШЕВЧЕНКО 

 


