
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 «06» вересня 2022 року №905/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Поліський національний університет у 2022 
році та рішення приймальної комісії від «06» вересня 2022 року, протокол №14,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 17 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 «06»  вересня 2022 року 
№ 905/ст

051 Економіка 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/ 

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 11134144 108314
3

Демянчук Владислав Станіславович 073208 E22 25.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0241363 Економіка 128,500

2 11237105 108314
3

Кашицька Анна Євгеніївна 041460 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0088626 Економіка 129,000

3 10823398 108314
3

Лавренюк Дар`я Володимирівна 060149 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0056190 Економіка 138,000

4 10691329 108314
3

Решетник Андрій Віталійович 060151 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0055102 Економіка 129,000

1



5 10708686 108314
3

Рибалко Вадим Ігорович 076914 E22 06.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0319669 Економіка 139,000

6 10831063 108314
3

Чамор Євген Вячеславович 014747 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2019р. - 0252906 Економіка 133,500

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 «06»  вересня 2022 року 
№ 905/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/ 

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 10999316 994649
Бугайчук Наталія Вікторівна 24240543 TM 29.06.2004 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0452692 Облік і 
оподаткування

139,500

2 10502138 994649
Космін Олександр Сергійович 065951 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Облік і 
оподаткування

132,500

3



               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 «06»  вересня 2022 року 
№ 905/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/ 

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 10863021 994889

Аврамчук Єлизавета Євгенівна 041826 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0102700 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

141,000

2 10862406 994889

Іщенко Ілля Богданович 041814 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0105239 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

118,500

3 10888713 994889

Маляр Дмитрій Віталійович 041831 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0100726; 2022р. - 
0334946

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

143,500

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 «06»  вересня 2022 року 
№ 905/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/ 

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 11342267 975456
Кравченко Владислав Володимирович 062161 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0326631 Менеджмент 117,500

2 10478537 975456
Лягера Олександр Романович 009186 X22 30.06.2022 

Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0180840 Менеджмент 104,000

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 «06»  вересня 2022 року 
№ 905/ст

075 Маркетинг 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/ 

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 11036504 991096
Костюк Дарія Олександрівна 048581 E21 24.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0460283 Маркетинг 137,000

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 «06»  вересня 2022 року 
№ 905/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/ 

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 11376256 985978

Євдокімова Анна Олександрівна 041440 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0239498 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

144,500

2 10479171 985978

Лаговська Діана Зигмундівна 041529 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0087048 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

139,000

3 10572197 985978

Романюк Олександр Юрійович 060157 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0056264 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

119,000

7



4 10815270 985978

Скорик Анна Олександрівна 060148 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0021120 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

139,500

8



               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 «06»  вересня 2022 року 
№ 905/ст

122 Комп'ютерні науки 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/ 

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 10527076 972159
Ємець Данієль Вадимович 041433 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0244457 Комп`ютерні 
науки

123,500

2 11181894 972159
Чернюк Максим Юрійович 041431 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0250649; 2021р. - 
0185385

Комп`ютерні 
науки

123,000

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 «06»  вересня 2022 року 
№ 905/ст

133 Галузеве машинобудування 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/ 

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 11368146 100309
2

Маценко Віталій Сергійович 047732 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0272397; 2021р. - 
0368658

Галузеве 
машинобудуванн
я

133,500

2 10636282 100309
2

Тарасюк Іван Валерійович 047746 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0364916 Галузеве 
машинобудуванн
я

134,000

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 «06»  вересня 2022 року 
№ 905/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/ 

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 10509006 975046

Волошин Вадим Олександрович 041403 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0240289 Елекетроенергет
ика, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

108,000

2 10529350 975046

Михайленко Сергій Сергійович 068814 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0361933 Елекетроенергет
ика, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

115,500

11



               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 «06»  вересня 2022 року 
№ 905/ст

193 Геодезія та землеустрій 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/ 

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 10607855 975043
Кочубей Валерій Сергійович 060171 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0021604 Геодезія та 
землеустрій

106,500

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 «06»  вересня 2022 року 
№ 905/ст

201 Агрономія 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/ 

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 10637035 995610
Гончаренко Олег Сергійович 031531 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0344426 Агрономія 116,000

2 10534272 995610
Івановська Ілона Сергіївна 068714 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0152848 Агрономія 100,000

3 10511681 995610
Кравченко Владислав Володимирович 062161 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0326631 Агрономія 117,500

13



               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 «06»  вересня 2022 року 
№ 905/ст

204 Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва 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/ 

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 10853517 994818

Химач Денис Миколайович 049204 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0249877 Технологія 
виробництва та 
переробки 
продукції 
тваринництва

118,500

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 «06»  вересня 2022 року 
№ 905/ст

205 Лісове господарство 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/ 

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 10474118 100512
5

Віговський Іван Ігорович 032033 E22 14.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0300248 Лісове 
господарство

117,500

2 10512941 100512
5

Давидчук Дмитро Олександрович 049211 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0239964 Лісове 
господарство

106,500

3 10826494 100512
5

Журбей Максим Романович 049173 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0244575 Лісове 
господарство

110,500

4 10578803 100512
5

Лисенко Олександр Вадимович 068683 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0440208 Лісове 
господарство

134,000

15



               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 «06»  вересня 2022 року 
№ 905/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/ 

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 10865284 993064
Вазінський Максим Юрійович 074039 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0243188 Агроінженерія 107,500

2 10476645 993064
Гаврилюк Костянтин Олександрович 047630 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0355348 Агроінженерія 129,500

3 10635937 993064
Гулюк Ярослав Васильович 049175 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0239814 Агроінженерія 108,000

4 10511762 993064
Заплетнюк Богдан Вікторович 049187 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0244767 Агроінженерія 132,000

16



5 10503331 993064
Корінчук Денис Володимирович 049214 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0253981 Агроінженерія 106,500

6 10909379 993064
Кривенко Дмитро Сергійович 047651 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0253537 Агроінженерія 118,000

7 10477969 993064
Лапчук Андрій Русланович 047626 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0331923 Агроінженерія 112,000

8 10474586 993064
Очередько Дмитро Русланович 047659 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0271938 Агроінженерія 119,000

9 10474747 993064
Петрик Володимир Володимирович 047668 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0272025 Агроінженерія 108,500

10 10508700 993064
Суханюк Богдан Олександрович 049202 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0247215; 2021р. - 
0317191

Агроінженерія 105,500

11 10797778 993064
Чопко Дмитро Тарасович 049314 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0055317; 2021р. - 
0072603

Агроінженерія 105,500

17


