
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 №812 cn

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 2 курсу за спеціальностями за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 1 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 
№ 812 cn

193 Геодезія та землеустрій Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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наявності)

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

рік та номери 
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назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності
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1 9123586 936192
Павлюк Зоя Миколаївна 006016 BE 18.12.1996 Диплом 

молодшого спеціаліста
2021р. - 
0362997; 2021р. 
- 0362997

Геодезія та 
землеустрій

132,800

2 9649196 936192
Папуш Ольга Григорівна 21107500 TM 27.06.2002 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0337253; 2021р. 
- 0337253

Геодезія та 
землеустрій

141,900

3 8979719 936192
Сазонська Ганна Романівна 41089182 TM 24.06.2011 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0378768; 2021р. 
- 0378768

Геодезія та 
землеустрій

140,700

4 9222991 936192
Янчук Сергій Вячеславович 088967 E20 26.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0317330; 2021р. 
- 0317330

Геодезія та 
землеустрій

129,800

1


