
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 №809 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 заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 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 
№ 809 ст

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Заочна 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 10156014 878604
Пелешок Андрій Русланович 026172 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0252439; 2019р. 
- 0252439

Галузеве 
машинобудування

105,100

1



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 
№ 809 ст

205 Лісове господарство Державна Бакалавр Заочна 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 9218063 822259
Близнюк Володимир Дмитрович 14373591 TM 30.03.2001 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Лісове господарство 108,000

2 8994650 822259
Дем`янчук Петро Георгійович 28562558 TM 26.06.2006 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Лісове господарство 110,600

3 8996284 822259
Корун Максим Віталійович 108668 E18 30.06.2018 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Лісове господарство 140,000

4 9797125 822259
Манзуля Микола Петрович 058392 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0152582; 2019р. 
- 0152582

Лісове господарство 119,300

2



5 8993749 822259
Мельник Володимир Володимирович 11953288 TM 29.02.2000 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Лісове господарство 115,100

6 9000347 822259
Остапчук Володимир Антонович 45138650 TM 30.06.2013 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Лісове господарство 119,200

7 8992918 822259
Романець Максим Ярославович 108864 E18 29.06.2018 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Лісове господарство 119,400

8 9561937 822259
Рудницький Володимир Олексійович 041838 E18 04.07.2018 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0369570; 2021р. 
- 0369570

Лісове господарство 116,300

9 10014342 822259
Собецький Максим Сергійович 37760542 TM 29.03.2010 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Лісове господарство 106,400

3



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 
№ 809 ст

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна 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 9304233 852839
Курський Олександр Олександрович 43226589 HP 31.05.2012 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Агроінженерія 109,900

4


