
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

Н   А   К   А   З 

 
  «20» серпня 2019 р.   м. Житомир    № 129-c 

 

По студентському складу 

 

Відповідно до листа МОН від 01.08.2019 р. №1/9-493 щодо обсягів 
державного замовлення у 2019 році за освітніми ступенями бакалавра та 
магістра, рішення Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з 
відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, 
науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів від 14.08.2019 р. № 5, Умов прийому на навчання до 
закладів вищої освіти України в 2019 році, Правил прийому до Державного 
університету «Житомирська політехніка» у 2019 р. (зі змінами)  
 

НАКАЗУЮ:  
 

§ 1 
Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» денної 
форми навчання з 01 вересня 2019 р. осіб, згідно листа Державного університету 
«Житомирська політехніка» від 09 серпня 2019 р. № 44-01.00/532: 

1. Лутая Андрія Анатолійовича 
 

ВСЬОГО:            1 особа 
 

§ 2 
У зв’язку із переведенням на додатково надані місця державного 

замовлення денної форми навчання договір про навчання за рахунок коштів 
фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня магістра, укладений згідно 
наказу про зарахування на навчання №82-с від 03.08.2019 на ім’я  Лутай Андрій 
Анатолійович № Пм-2 вважати недійсним. 

 

§ 3 
Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і 
оподаткування» денної форми навчання з 01 вересня 2019 р. осіб, згідно листа 
Державного університету «Житомирська політехніка» від 09 серпня 2019 р. 
№ 44-01.00/532: 

1. Мельниченко Тетяна Петрівна 
 

ВСЬОГО:            1 особа 



§ 4 
У зв’язку із переведенням на додатково надані місця державного 

замовлення денної форми навчання договір про навчання за рахунок коштів 
фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня магістра, укладений згідно 
наказу про зарахування на навчання №75-с від 01.08.2019 на ім’я  Мельниченко 
Тетяни Петрівни № ОО-19-2м № Пм-2 вважати недійсним. 

 

§ 5 
Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня магістра за спеціальністю 133 «Галузеве 
машинобудування» денної форми навчання з 01 вересня 2019 р. осіб, згідно листа 
Державного університету «Житомирська політехніка» від 09 серпня 2019 р. 
№ 44-01.00/532: 

1. Пераєв Павло Леонідович 
 

ВСЬОГО:            1 особа 
 

§ 6 
У зв’язку із переведенням на додатково надані місця державного 

замовлення денної форми навчання договір про навчання за рахунок коштів 
фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня магістра, укладений згідно 
наказу про зарахування на навчання №82-с від 03.08.2019 на ім’я  Пераєва Павла 
Леонідовича № МБ-19-5-5м вважати недійсним. 

 

§ 7 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 
отримання освітнього ступеня магістр за спеціальністю 126 «Інформаційні 
системи та технології» денної форми навчання з 01 вересня 2019 р. особу, згідно 
листа Державного університету «Житомирська політехніка» від 09 серпня 2019 
р. № 44-01.00/532: 

1. Антіпов Олександр Михайлович 
 

ВСЬОГО:              1 особа 
 

§ 8 

У зв’язку із переведенням на додатково надані місця державного 
замовлення денної форми навчання договір про навчання за рахунок коштів 
фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня магістр, укладений згідно 
наказу про зарахування на навчання №75-с від 01 серпня 2019 року на ім’я  
Антіпова Олександра Михайловича № ІСТ-19-001М вважати недійсним. 

 

§ 9 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 
отримання освітнього ступеня магістр за спеціальністю 172 «Телекомунікації та 
радіотехніка» денної форми навчання з 01 вересня 2019 р. особу, згідно листа 
Державного університету «Житомирська політехніка» від 09 серпня 2019 р. № 
44-01.00/532: 

1. Лавренчук Артем Сергійович 
 

ВСЬОГО:               1 особа 



 


