
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 №920/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 2 курсу за спеціальностями 
(спеціалізаціями) 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
               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 
№ 920/ст

211 Ветеринарна медицина Державна Магістр 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 
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спеціальності
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10938779 102563
4

Білоцерківська Олександра Михайлівна 017449 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0161804 Ветеринарна 
медицина

120,000

2 10570549 102563
4

Гудзь Ангеліна Володимирівна 017400 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0161845 Ветеринарна 
медицина

122,000

3 11367545 102563
4

Микитенко Ілля Костянтинович 017406 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0365405 Ветеринарна 
медицина

134,000

1


