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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію Захарчука В.М. і Рижук І.В. про зарахування на навчання 

за кошти фізичних/юридичних осіб абітурієнтів, які вступають на перший курс навчання за 

освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю 232 Соціальне 

забезпечення, 081 Право, 293 Міжнародне право, 242 Туризм. 

 

 ВИСТУПИЛИ: Крушинський С.А., Терещенко Т.В. 

           

          ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Захарчука В.М. і Рижук І.В. про зарахування на навчання за кошти 

фізичних/юридичних осіб абітурієнтів, які вступають на перший курс за освітньо-

професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю 232 Соціальне 

забезпечення, 081 Право, 293 Міжнародне право, 242 Туризм взяти до відома. 

 2. Відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, 

затвердженого наказом МОН України від 15 жовтня 2015 року № 1085, Положення про 

приймальну комісію Хмельницького університету управління та права, затвердженого 

наказом ректора університету від 4 грудня 2015 року № 735/15, Умов прийому на навчання 

до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 (зі змінами), Правил прийому до 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова у 2020 році, 

затверджених рішенням вченої ради університету від 24 червня 2020 року, протокол № 10 

(уведеними в дію наказом університету від 26 червня 2020 року, № 248/20): 

2.1. зарахувати абітурієнтів, які були рекомендовані і виконали вимоги для 

зарахування (подали оригінали документів в приймальну комісію) до складу студентів 

першого курсу юридичного факультету за освітньо-професійною програмою підготовки 

бакалаврів за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення  за заочною формою навчання за 

кошти фізичних/юридичних осіб абітурієнтів: 

 

№ заяви в 

ЄДЕБО 

прізвище ім'я по батькові конкурсний 

бал 

8472515 Алібабаян Влад Апресович 123,864 

 

2.2. зарахувати абітурієнтів, які були рекомендовані і виконали вимоги для 

зарахування (подали оригінали документів в приймальну комісію) до складу студентів 

першого курсу юридичного факультету за освітньо-професійною програмою підготовки 

бакалаврів за спеціальністю 081 Право  за заочною формою навчання за кошти 

фізичних/юридичних осіб абітурієнтів: 

 

№ заяви в 

ЄДЕБО 

прізвище ім'я по батькові конкурсний 

бал 

8474917 Герасимчук Карина Олександрівна 140,192 

8474934 Кондратюк Назар Анатолійович 141,44 

8476348 Гуменний Олександр Олександрович 141,96 

8474894 Паньков Дмітрій Вікторович 143,208 

 

2.3. зарахувати абітурієнтів, які були рекомендовані і виконали вимоги для 

зарахування (подали оригінали документів в приймальну комісію) до складу студентів 

першого курсу юридичного факультету за освітньо-професійною програмою підготовки 

бакалаврів за спеціальністю 293 Міжнародне право за заочною формою навчання за кошти 

фізичних/юридичних осіб абітурієнтів: 

 



№ заяви в 

ЄДЕБО 

прізвище ім'я по батькові конкурсний 

бал 

8475030 Дядюк Яна Андріївна 178,464 

 

2.4. зарахувати абітурієнтів, які були рекомендовані і виконали вимоги для 

зарахування (подали оригінали документів в приймальну комісію) до складу студентів 

першого курсу факультету управління та економіки за освітньо-професійною програмою 

підготовки бакалаврів за спеціальністю 242 Туризм  за заочною формою навчання за 

кошти фізичних/юридичних осіб абітурієнтів: 

 

№ заяви в 

ЄДЕБО 

прізвище ім'я по батькові конкурсний 

бал 

8476988 Федорчук Тетяна Анатоліївна 140,026 

8475774 Слига Тарас Петрович 140,348 

 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію Захарчука В.М. і Рижук І.В. про зарахування на навчання 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб абітурієнтів, які вступають на третій курс заочної 

форми за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальностями 081 

Право.  

          ВИСТУПИЛИ: Крушинський С.А., Терещенко Т.В. 

          ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Захарчука В.М. і Рижук І.В. про зарахування на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб абітурієнтів, які вступають на третій курс заочної форми за 

освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальностями  081 Право 

взяти до відома. 

 2. Відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, 

затвердженого наказом МОН України від 15 жовтня 2015 року № 1085, Положення про 

приймальну комісію Хмельницького університету управління та права, затвердженого 

наказом ректора університету від 4 грудня 2015 року № 735/15, Умов прийому на навчання 

до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 (зі змінами), Правил прийому до 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова у 2020 році, 

затверджених рішенням вченої ради університету від 24 червня 2020 року, протокол № 10 

(уведеними в дію наказом університету від 26 червня 2020 року, № 248/20): 

2.1. зарахувати абітурієнтів, які були рекомендовані і виконали вимоги для 

зарахування (подали оригінали документів в приймальну комісію) до складу студентів 

третього курсу юридичного факультету за освітньо-професійною програмою підготовки 

бакалаврів за спеціальністю 081 Право  за заочною формою навчання за кошти 

фізичних/юридичних осіб абітурієнтів: 

 

№ заяви в 

ЄДЕБО 

прізвище ім'я по батькові конкурсний 

бал 

8479002 Білюк Іван Сергійович 350 

8483895 Завертана Оксана Василівна 370 

8484485 Монастирська Анна Геннадіївна 338 

 



Рішення ухвалено одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію Захарчука В.М. і Рижук І.В. про зарахування на навчання 

за кошти фізичних/юридичних осіб абітурієнтів, які вступають на перший курс навчання за 

освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 081 Право, 281 

Публічне управління та адміністрування, 262 Правоохоронна діяльність. 

 

         ВИСТУПИЛИ: Крушинський С.А., Терещенко Т.В. 

           

          ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Захарчука В.М. і Рижук І.В. про зарахування на навчання за кошти 

фізичних/юридичних осіб абітурієнтів, які вступають на перший курс заочної форми 

навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 081 

Право, 281 Публічне управління та адміністрування, 262 Правоохоронна діяльність  взяти до 

відома. 

 2. Відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, 

затвердженого наказом МОН України від 15 жовтня 2015 року № 1085, Положення про 

приймальну комісію Хмельницького університету управління та права, затвердженого 

наказом ректора університету від 4 грудня 2015 року № 735/15, Умов прийому на навчання 

до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 (зі змінами), Правил прийому до 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова у 2020 році, 

затверджених рішенням вченої ради університету від 24 червня 2020 року, протокол № 10 

(уведеними в дію наказом університету від 26 червня 2020 року, № 248/20): 

2.1. зарахувати абітурієнтів, які були рекомендовані і виконали вимоги для 

зарахування (подали оригінали документів в приймальну комісію) до складу студентів 

першого курсу юридичного факультету за освітньо-професійною програмою підготовки 

магістрів за спеціальністю 081 Право за заочною формою навчання за кошти 

фізичних/юридичних осіб абітурієнтів: 

 

№ заяви в 

ЄДЕБО 

прізвище ім'я по батькові конкурсний 

бал 

8475457 Баранєвич Ірина Миколаївна 150,5 

8480193 Бернацька Юлія Володимирівна 120 

8484474 Бульбах Діана Борисівна 130,25 

8474832 Воробчук Максим Миколайович 151,75 

8480855 Гречанюк Владислав Володимирович 107 

8482847 Корнілов Владислав Сергійович 115,75 

8484466 Миколайчук Альберт Олегович 113 

8484473 Павлюк Ліза Сергіївна 128,5 

8482379 Пахольчак Світлана Святославівна 133,25 

 

2.2. зарахувати абітурієнтів, які були рекомендовані і виконали вимоги для 

зарахування (подали оригінали документів в приймальну комісію) до складу студентів 

першого курсу факультету управління та економіки за освітньо-професійною програмою 

підготовки магістрів за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування за 

заочною формою навчання за кошти фізичних/юридичних осіб абітурієнтів: 

 

 

 

 

 



 



 

 


