
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

Н   А   К   А   З 

 

  «07» серпня 2019 р.   м. Житомир    № 104-с 

 

Про переведення на вакантні місця 

державного замовлення 

НАКАЗУЮ: 

У зв’язку з наявністю вакантних місць державного замовлення на денній 

формі навчання на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 

101 «Екологія», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 

133 «Галузеве машинобудування», 152 «Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка», 172 «Телекомунікації та радіотехніка», 183 «Технології 

захисту навколишнього середовища», 274 «Автомобільний транспорт», згідно 

рішення приймальної комісії Державного університету «Житомирська 

політехніка» протокол № 32 від 06 серпня 2019 р., відповідно до Правил 

прийому до Державного університету «Житомирська політехніка» в 2019 р. (зі 

змінами) розділ ХІІІ, Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти 

України в 2019 році розділ ХІІ: 

 

1. Перевести на вакантні місця державного замовлення денної форми 

навчання для отримання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» з 01 вересня 2019 р. згідно реєстру 

осіб, які можуть претендувати на переведення на вакантні місця державного 

замовлення спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», в 

послідовності згідно пункту 3 розділу ХІІІ Правил прийому до Державного 

університету “Житомирська політехніка” у 2019 р. (зі змінами): 

1. Оринську Анастасію Сергіївну 
 

У зв’язку з переведенням на вакантні місця державного замовлення 

вважати не дійсним договір про навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

для отримання ступеня бакалавр: 

1. Оринська Анастасія Сергіївна № ФБС-19-2 (рішення приймальної 

комісії від «01» серпня 2019 року, протокол № 29). 

 

2. Перевести на вакантні місця державного замовлення денної форми 

навчання для отримання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 

073 «Менеджмент» з 01 вересня 2019 р. згідно реєстру осіб, які можуть 

претендувати на переведення на вакантні місця державного замовлення 



спеціальності 073 «Менеджмент», в послідовності згідно пункту 3 розділу ХІІІ 

Правил прийому до Державного університету “Житомирська політехніка” у 

2019 р. (зі змінами): 

1. Федоренко Олену Сергіївну 
 

У зв’язку з переведенням на вакантні місця державного замовлення 

вважати не дійсним договір про навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

для отримання ступеня бакалавр: 

2. Федоренко Олени Сергіївни № МО-19-11 (рішення приймальної комісії 

від «05» серпня 2019 року, протокол № 31). 

 

3. Перевести на вакантні місця державного замовлення денної форми 

навчання для отримання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 

101 «Екологія» з 01 вересня 2019 р. згідно реєстру осіб, які можуть претендувати 

на переведення на вакантні місця державного замовлення спеціальності 

101 «Екологія», в послідовності згідно пункту 3 розділу ХІІІ Правил прийому до 

Державного університету «Житомирська політехніка» у 2019 р. (зі змінами): 

1. Сабуров Тимур Васильович 
 

У зв’язку з переведенням на вакантні місця державного замовлення 

вважати не дійсним договір про навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

для отримання ступеня бакалавр: 

1. Сабуров Тимур Васильович№ ЕО-19-1 (рішення приймальної комісії 

від «01» серпня 2019 року, протокол № 29). 

 

4. Перевести на вакантні місця державного замовлення денної форми 

навчання для отримання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 

122 «Комп’ютерні науки» з 01 вересня 2019 р. згідно реєстру осіб, які можуть 

претендувати на переведення на вакантні місця державного замовлення 

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», в послідовності згідно пункту 3 

розділу XIII Правил прийому до Житомирського державного технологічного 

університету в 2019 р. (зі змінами): 

1. Дьомін Дмитро Олексійович 
 

У зв’язку з переведенням на вакантні місця державного замовлення 

вважати не дійсним договір про навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

для отримання ступеня бакалавр: 

1. Дьомін Дмитро Олексійович № КН-19-012Б (рішення приймальної 

комісії від «01» серпня 2019 року Протокол № 29) 

 

5. Перевести на вакантні місця державного замовлення денної форми 

навчання для отримання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 123 

«Комп’ютерна інженерія» з 01 вересня 2019 р. згідно реєстру осіб, які можуть 

претендувати на переведення на вакантні місця державного замовлення 

спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія», в послідовності згідно пункту 3 

розділу XIII Правил прийому до Житомирського державного технологічного 

університету в 2019 р. (зі змінами): 



1. Голембовський Вадим Валерійович 
 

У зв’язку з переведенням на вакантні місця державного замовлення 

вважати не дійсним договір про навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

для отримання ступеня бакалавр: 

2. Голембовський Вадим Валерійович № КІ-19-002Б (рішення 

приймальної комісії від «01» серпня 2019 року, протокол № 29) 

 

6. Перевести на вакантні місця державного замовлення денної форми 

навчання для отримання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 

133 «Галузеве машинобудування» з 01 вересня 2019 р. згідно реєстру осіб, які 

можуть претендувати на переведення на вакантні місця державного замовлення 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», в послідовності згідно пункту 3 

розділу ХІІІ Правил прийому до Державного університету «Житомирська 

політехніка» в 2019 р. (зі змінами): 

1. Ярошовця Станіслава Віталійовича 

2. Волощенка Дениса Миколайовича 

3. Бахура Валерія Вадимовича 
 

У зв’язку з переведенням на вакантні місця державного замовлення 

вважати не дійсними договори про навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

для отримання ступеня бакалавр: 

1. Ярошовець Станіслав Віталійович № МБ-19-1 (рішення приймальної 

комісії від «01» серпня 2019 року, протокол № 29) 

2. Волощенко Денис Миколайович № МБ-19-2 (рішення приймальної 

комісії від «01» серпня 2019 року, протокол № 29) 

3. Бахур Валерій Вадимович № МБ-19-3 (рішення приймальної комісії від 

«01» серпня 2019 року, протокол № 29). 

 

7. Перевести на вакантні місця державного замовлення денної форми 

навчання для отримання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 

152 ««Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» з 01 вересня 2019 р. 

згідно реєстру осіб, які можуть претендувати на переведення на вакантні місця 

державного замовлення спеціальності 152 ««Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка», в послідовності згідно пункту 3 розділу ХІІІ Правил 

прийому до Державного університету «Житомирська політехніка» в 2019 р. (зі 

змінами): 

1. Гіссу Антона Дмитровича  

2. Миронова Богдана Євгеновича 

3. Михальчука Дмитра Сергійовича 
 

У зв’язку з переведенням на вакантні місця державного замовлення 

вважати не дійсними договори про навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

для отримання ступеня бакалавр: 

1. Гісса Антона Дмитровича № МТ-19-1 (рішення приймальної комісії від 

«01» серпня 2019 року, протокол № 29) 

2. Миронов Богдан Євгенович № МТ-19-2 (рішення приймальної комісії 



від «01» серпня 2019 року, протокол № 29) 

3. Михальчук Дмитро Сергійович № МТ-19-3 (рішення приймальної 

комісії від «01» серпня 2019 року, протокол № 29). 

 

8. Перевести на вакантні місця державного замовлення денної форми 

навчання для отримання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 

172 «Телекомунікації та радіотехніка» з 01 вересня 2019 р. згідно реєстру осіб, 

які можуть претендувати на переведення на вакантні місця державного 

замовлення спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», в 

послідовності згідно пункту 3 розділу XIII Правил прийому до Житомирського 

державного технологічного університету в 2019 р. (зі змінами): 

1. Бєляк Владислав Юрійович 

2. Забела Дмитро Анатолійович 
 

У зв’язку з переведенням на вакантні місця державного замовлення 

вважати не дійсними договори про навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

для отримання ступеня бакалавр: 

1. Бєляк Владислав Юрійович № ТР-19-001Б (рішення приймальної комісії 

від «01» серпня 2019 року Протокол № 29) 

2. Забела Дмитро Анатолійович № ТР-19-002Б (рішення приймальної 

комісії від «01» серпня 2019 року Протокол № 29) 

 

9. Використати одне вакантне місце державного замовлення денної форми 

навчання на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 

184 «Гірництво» для денної форми навчання на основі повної загальної середньої 

освіти за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

відповідно до п. 4 розділу ХІІІ Правил прийому до Державного університету 

«Житомирська політехніка» у 2019 р. (зі змінами). 

 

10. Перевести на вакантні місця державного замовлення денної форми 

навчання для отримання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 

183 «Технології захисту навколишнього середовища» з 01 вересня 2019 р. згідно 

реєстру осіб, які можуть претендувати на переведення на вакантні місця 

державного замовлення спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього 

середовища», в послідовності згідно пункту 3 розділу ХІІІ Правил прийому до 

Державного університету «Житомирська політехніка» у 2019 р. (зі змінами): 

1. Шидловська Олена Володимирівна 

2. Літвінський Богдан Олегович 
 

У зв’язку з переведенням на вакантні місця державного замовлення 

вважати не дійсними договори про навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

для отримання ступеня бакалавр: 

1. Шидловська Олена Володимирівна № ТЗНС-19-3 (рішення приймальної 

комісії від «01» серпня 2019 року, протокол № 29). 

2. Літвінський Богдан Олегович № ТЗНС-19-2 (рішення приймальної 

комісії від «01» серпня 2019 року, протокол № 29). 

 



11. Перевести на вакантні місця державного замовлення денної форми 

навчання для отримання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 

274 «Автомобільний транспорт» з 01 вересня 2019 р. згідно реєстру осіб, які 

можуть претендувати на переведення на вакантні місця державного замовлення 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», в послідовності згідно пункту 3 

розділу ХІІІ Правил прийому до Державного університету «Житомирська 

політехніка» в 2019 р. (зі змінами): 

1. Маковського Олексія Миколайовича 

 

У зв’язку з переведенням на вакантні місця державного замовлення 

вважати не дійсним договір про навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

для отримання ступеня бакалавр: 

1. Маковський Олексій Миколайович № ААГ-19-1 (рішення приймальної 

комісії від «01» серпня 2019 року, протокол № 29). 
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