
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Поліський  національний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ЖИТОМИР

(населений пункт)

від «05» вересня 2022 року №882/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Поліський національний університет у 2022 
році та рішення приймальної комісії від «05» вересня 2022 року, протокол №12,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного (регіонального) 
бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 18 арк.

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

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 882/ст

051 Економіка Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10556988 991789

Ковальчук Микола Вікторович 52129774 TM 05.03.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0287421 Економіка 127,250

1



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 882/ст

101 Екологія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10512207 984627
Демидюк Лілія Вікторівна 47671727 TM 20.10.2014 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія 145,750

2 10701723 984627
Львов Олександр Олександрович 022530 ДB 24.06.1999 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Екологія 148,800

3 10938641 984627

Михайленко Ярослав Віталійович 53090770 TM 07.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0226373 Екологія 144,550

2



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 882/ст

103 Науки про Землю Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10716035 978743
Авдієнко Олексій Андрійович 37778712 CM 07.04.2010 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Науки про 
Землю

159,120

2 10635882 978743
Крикун Олексій Ігорович 48459526 KB 30.06.2015 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Науки про 
Землю

132,600

3 10604513 978743
Петренко Юрій Володимирович 49233789 TA 30.06.2016 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Науки про 
Землю

132,600

4 10714223 978743
Русятинський Олександр Васильович 22013630 TM 21.06.2003 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Науки про 
Землю

133,314

3



5 10702002 978743
Тищенко Ірина Олегівна 11400612 TM 19.06.1999 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Науки про 
Землю

142,494

4



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 882/ст

126 Інформаційні системи та технології Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11263903 977441

Караваєв Андрій Валерійович 53089596 TM 27.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0160810 Інформаційні 
системи та 
технології

147,800

5



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 882/ст

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11251760 997070

Ніколайчук Ілля Русланович 53080478 TM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0294065 Галузеве 
машинобудуванн
я

142,698

2 11252178 997070

Шимчук Олексій Романович 53080503 TM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0294635 Галузеве 
машинобудуванн
я

129,948

6



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 882/ст

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10558678 994883

Войтович Вадим Ігорович 22015094 TM 23.06.2003 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Елекетроенергет
ика, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

132,600

2 11397410 994883

Грабовський Нікіта Леонідович 52152380 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0071950 Елекетроенергет
ика, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

131,376

7



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 882/ст

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10496682 968558
Голубівський Дмитрій Олегович 49206486 TM 27.06.2016 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агрономія 132,600

2 10536735 968558

Гуменюк Нікіта Володимирович 53089205 TM 27.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0136673 Агрономія 139,000

3 10498493 968558
Шевченко Тарас Ігорович 36015889 KC 23.06.2009 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агрономія 150,042

8



4 11173379 968558

Янчевський Володимир Вікторович 53087406 TM 27.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0140117 Агрономія 165,648

9



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 882/ст

203 Садівництво та виноградарство Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11355715 982300
Грантіна Валерія Валеріївна 48427238 TM 30.06.2015 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0426785 Садівництво та 
виноградарство

144,636

10



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 882/ст

205 Лісове господарство Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10610802 971840

Гетьман Андрій Миколайович 53130194 BH 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0257835 Лісове 
господарство

142,137

2 10833490 971840

Денисовець Вадим Петрович 53294244 PB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0086855 Лісове 
господарство

139,791

3 10616855 971840
Кобилинський Іван Миколайович 44415683 TM 01.06.2013 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Лісове 
господарство

132,600

11



4 11126103 971840

Філоненко Максим Миколайович 53085111 TM 09.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0182688 Лісове 
господарство

139,900

5 11328437 971840

Шинкар Олександр Сергійович 52838175 TM 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0029059 Лісове 
господарство

152,541

12



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 882/ст

206 Садово-паркове господарство Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10608866 106594
2

Захарченко Руслан Сергійович 42987469 BK 12.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Садово-паркове 
господарство

132,600

2 10608356 106594
2

Новиков Дмитро Сергійович 49741665 KX 01.07.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Садово-паркове 
господарство

142,647

3 10828689 106594
2

Перепелиця Діана Русланівна 51381347 TM 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0429405 Садово-паркове 
господарство

160,140

4 10503362 106594
2

Тимчишин Микола Богданович 33375632 KB 17.04.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Садово-паркове 
господарство

153,357

13



5 11233768 106594
2

Ясінська Діана Вікторівна 53572654 TM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0122255 Садово-паркове 
господарство

148,410

14



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 882/ст

207 Водні біоресурси та аквакультура Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10557777 969736
Антонюк Сергій Миколайович 50358188 EP 27.06.2018 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Водні 
біоресурси та 
аквакультура

147,900

2 10557682 969736
Березіцький Роман Юрійович 44420454 TM 01.06.2013 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Водні 
біоресурси та 
аквакультура

141,984

3 10560553 969736
Довженко Роман Васильович 40196729 TM 28.05.2011 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Водні 
біоресурси та 
аквакультура

134,640

4 10537516 969736
Єрмейчук Роман Васильович 48685114 PB 27.05.2016 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Водні 
біоресурси та 
аквакультура

134,232

15



5 10556895 969736
Єфімова Світлана Іванівна 35846192 TM 24.06.2009 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Водні 
біоресурси та 
аквакультура

152,082

6 10536095 969736
Любарець Віталій Ігорович 49653033 TM 24.06.2017 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Водні 
біоресурси та 
аквакультура

135,048

7 10555647 969736
Черненко Сергій Сергійович 22033427 TA 20.06.2003 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Водні 
біоресурси та 
аквакультура

134,232

8 10556524 969736
Шамро Сергій Петрович 22576764 BK 21.06.2003 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Водні 
біоресурси та 
аквакультура

133,416
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 882/ст

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11305423 990063

Бєльчєнко Євгеній Григорович 53089721 TM 27.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0164602 Агроінженерія 159,900

2 10835331 990063

Горай Ілля Олександрович 51084990 TM 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0331558 Агроінженерія 139,230

3 11354364 990063

Жуковський Нікіта Русланович 53080384 TM 31.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0462644 Агроінженерія 136,476

17



4 10923257 990063
Зінчук Вадим Михайлович 44927219 BH 27.06.2013 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0241103 Агроінженерія 138,210

5 10849707 990063
Олійник Аркадій Вікторович 49826009 TM 30.06.2017 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0337895 Агроінженерія 131,478

6 10486773 990063
Словінський Андрій Йосипович 27853746 TM 18.06.2005 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агроінженерія 132,600
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