
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Поліський  національний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ЖИТОМИР

(населений пункт)

від «10» серпня 2021 року №808 ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Поліський національний університет у 2021 
році та рішення приймальної комісії від «10» серпня 2021 року, протокол №13,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 6 арк.

Ректор Олег СКИДАН
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 808 ст

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9698998 860582
Ковальчук Оксана Миколаївна 21531191 TM 26.06.2003 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Облік і 
оподаткування

116,700

2 9698434 860582 Попова Алла Володимирівна 008075 ЗB 01.07.1993 Диплом 
молодшого спеціаліста

Облік і 
оподаткування

108,000

3 8766305 860582
Тарасов Максим Вікторович 023329 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0270395; 2021р. 
- 0341139

Облік і 
оподаткування

133,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 808 ст

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9866741 860907
Савосін Сергій Сергійович 058535 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0231671; 2020р. 
- 0231671

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

141,500

2 9011892 860907
Тищук Інга Сергіївна 058543 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0231091; 2020р. 
- 0231091

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

122,300

3 8867212 860907
Токарчук Вероніка Русланівна 085996 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0246265; 2020р. 
- 0246265

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

143,400

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 808 ст

073 Менеджмент Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9696975 828707
Баранчук Андрій Анатолійович 35421097 KX 21.11.2008 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Менеджмент 100,000

2 9697472 828707
Опанащук Василина Миколаївна 28381333 PB 23.02.2006 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Менеджмент 111,400
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 808 ст

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9263737 848103
Асмолов Андрій Вікторович 111490 E21 15.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0241255; 2020р. 
- 0241255

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

121,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 808 ст

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8759893 828041
Касьян Даниїл Анатолійович 035737 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0256954; 2019р. 
- 0256954

Елекетроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

135,700

2 9215293 828041
Левицький Олег Іванович 035724 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0253037; 2019р. 
- 0253037

Елекетроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

106,900

3 9974934 828041
Миронова Юлія Михайлівна 135838 E20 08.07.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0321632; 2021р. 
- 0321632

Елекетроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

114,000

4 10140389 828041
Чернобук Святослав Валентинович 043851 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0234362; 2021р. 
- 0234362

Елекетроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

106,600
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 808 ст

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9716435 858225
Літвінцев Віталій Олександрович 023463 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0321512; 2021р. 
- 0394143

Агроінженерія 107,800
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