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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

Н А К А З  

З ОСОБОВОГО СКЛАДУ 

 

«24» вересня 2020 р. м. Житомир № 292/с 

 

 

По студентському складу 

 

Відповідно до листа МОН від 09.09.2020 р. №1/9-516 щодо обсягів державного 

замовлення у 2020 році за освітніми (освітньо-професійними) ступенями фахового 

молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, 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 24.09.2020 р. № 5, Умов прийому 

для здобуття вищої освіти в 2020 році, Правил прийому до Державного університету 

«Житомирська політехніка» у 2020 році (зі змінами). 

 

НАКАЗУЮ:  

 

§ 1 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня молодший бакалавр на базі повної загальної середньої освіти за 

спеціальністю 081 «Право» денної форми навчання з 21 вересня 2020 р. осіб, згідно 

листа Державного університету «Житомирська політехніка» від 15 вересня 2020 р.  

№ 44-01.00/1573: 

1. Рафальська Вероніка Анатоліївна 

2. Герасимчук Андрій Сергійович 

 

ВСЬОГО:            2 особи 

§ 2 

2.1. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 21.01-081.00.1/МБ/Д-009-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня молодшого 

бакалавра, укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 230/с від 

05.09.2020 р. на ім’я Рафальської Вероніки Анатоліївни, вважати недійсним та змінити 

джерело фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти  

№ 21.01-03.06/Д 031-2020. 

 

2.2. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 21.01-081.00.1/МБ/Д-006-2020 про оплату за навчання 



за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня молодшого 

бакалавра, укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 230/с від 05.09.2020 

р. на ім’я Герасимчука Андрія Сергійовича, вважати недійсним та змінити джерело 

фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти № 21.01-03.06/Д 032-2020. 

§ 3 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня молодший бакалавр на базі повної загальної середньої освіти за 

спеціальністю 101 «Екологія» денної форми навчання з 21 вересня 2020 р. осіб, згідно 

листа Державного університету «Житомирська політехніка» від 15 вересня 2020 р.  

№ 44-01.00/1573: 

1. Глоба Анастасія Павлівна 

 

ВСЬОГО:            1 особа 

§ 4 

У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 23.01-101.00.1/МБ/Д-003-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня молодшого 

бакалавра, укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 230/с від 05.09.2020 

р. на ім’я Глоби Анастасії Павлівни, вважати недійсним та змінити джерело 

фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/Д-094-2020. 

§ 5 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 

035 «Філологія (Прикладна лінгвістика)» денної форми навчання з 21 вересня 2020 р. 

осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська політехніка» від 15 вересня 

2020 р. № 44-01.00/1573: 

1. Ходаківська Діана Олександрівна 

2. Стовбун Анастасія Анатоліївна 

3. Зацерковна Руслана Олегівна 

 

ВСЬОГО:            3 особи 

§ 6 

6.1. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 21.01-035.00.1/Б/Д-053-2020  про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р.  на ім’я 

Ходаківської Діани Олександрівни, вважати недійсним та змінити джерело 

фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти  № 21.01-03.06/Д 079-2020. 

 

6.2. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 21.01-035.00.1/Б/Д-045-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Стовбун Анастасії Анатоліївни, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 21.01-03.06/Д 071-2020. 

 

6.3. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 21.01-035.00.1/Б/Д-026-2020 про оплату за навчання 



за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Зацерковної Руслани Олегівни, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 21.01-03.06/Д 052-2020. 

§ 7 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 

051 «Економіка» денної форми навчання з 21 вересня 2020 р. осіб, згідно листа 

Державного університету «Житомирська політехніка» від 15 вересня 2020 р.  

№ 44-01.00/1573: 

1. Бирін Дмитро Олександрович 

2. Гриневич Владислава Дмитрівна 

3. Деменьшина Дарія Олександрівна 

4. Корецька Карина Миколаївна 

5. Хоменко Анастасія Олексіївна 

 

ВСЬОГО:            5 осіб 

§ 8 

8.1. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 19.01-051.00.1/Б/Д-016-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, укладений згідно наказу про 

зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я Биріна Дмитра 

Олександровича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування договору про 

навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/Д-016-2020. 

 

8.2. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 19.01-051.00.1/Б/Д-018-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, укладений згідно наказу про 

зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я Гриневич Владислави 

Дмитрівни, вважати недійсним та змінити джерело фінансування договору про навчання 

у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/Д-018-2020. 

 

8.3. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 19.01-051.00.1/Б/Д-020-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, укладений згідно наказу про 

зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я Деменьшиної Дарії 

Олександрівни, вважати недійсним та змінити джерело фінансування договору про 

навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/Д-020-2020. 

 

8.4. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 19.01-051.00.1/Б/Д-023-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, укладений згідно наказу про 

зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я Корецької Карини 

Миколаївни, вважати недійсним та змінити джерело фінансування договору про 

навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/Д-023-2020. 

 

8.5. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 19.01-051.00.1/Б/Д-031-2020 про оплату за навчання 



за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Хоменко Анастасії Олексіївни, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/Д-031-2020. 

§ 9 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 

071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання з 21 вересня 2020 р. осіб, згідно 

листа Державного університету «Житомирська політехніка» від 15 вересня 2020 р.  

№ 44-01.00/1573: 

1. Виблова Олександра Вікторівна 

2. Лисак Аліна Валеріївна 

3. Павлова Анастасія Олегівна 

4. Перін Анна Володимирівна 

 

ВСЬОГО:            4 особи 

§ 10 

10.1. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 19.01-071.00.1/Б/Д-039-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Виблової Олександри Вікторівни, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/Д-039-2020. 

 

10.2. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 19.01-071.00.1/Б/Д-051-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Лисак Аліни Валеріївни, вважати недійсним та змінити джерело фінансування договору 

про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/Д-051-2020. 

 

10.3. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 19.01-071.00.1/Б/Д-055-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Павлової Анастасії Олегівни, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/Д-055-2020. 

 

10.4. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 19.01-071.00.1/Б/Д-056-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Перін Анни Володимирівни, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/Д-056-2020. 

§ 11 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання з 21 вересня 



2020 р. осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська політехніка» від  

15 вересня 2020 р. № 44-01.00/1573: 

1. Коновал Діана-Юлія Олегівна 

2. Мазуренко Мар’яна Олегівна 

 

ВСЬОГО:            2 особи 

§ 12 

12.1. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 19.01-072.00.1/Б/Д-076-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Коновал Діани-Юлії Олегівни, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/Д-076-2020. 

 

12.2. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 19.01-072.00.1/Б/Д-082-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Мазуренко Мар’яни Олегівни, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/Д-082-2020. 

§ 13 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання з 

21 вересня 2020 р. осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська 

політехніка» від 15 вересня 2020 р. № 44-01.00/1573: 

1. Ковалюк Вероніка Олександрівна 

 

ВСЬОГО:            1 особа 

§ 14 

У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 19.01-076.00.1/Б/Д-158-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Ковалюк Вероніки Олександрівни, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/Д-158-2020. 

§ 15 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 

081 «Право» денної форми навчання з 21 вересня 2020 р. осіб, згідно листа Державного 

університету «Житомирська політехніка» від 15 вересня 2020 р. № 44-01.00/1573: 

1. Рожківський Максим Валерійович 

2. Лісков Максим Андрійович 

3. Куленюк Каріна Ігорівна 

 

ВСЬОГО:            3 особи 

§ 16 

16.1. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 



денної форми навчання договір № 21.01-081.00.1/Б/Д-136-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Рожківського Максима Валерійовича, вважати недійсним та змінити джерело 

фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти № 21.01-03.06/Д 162-2020. 

 

16.2. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 21.01-081.00.1/Б/Д-122-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Ліскова Максима Андрійовича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 21.01-03.06/Д 148-2020. 

 

16.3. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 21.01-081.00.1/Б/Д-118-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Куленюк Каріни Ігорівни, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 21.01-03.06/Д 144-2020. 

§ 17 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 

101 «Екологія» денної форми навчання з 21 вересня 2020 р. осіб, згідно листа 

Державного університету «Житомирська політехніка» від 15 вересня 2020 р. № 44-

01.00/1573: 

1. Малков Дмитро Андрійович; 

2. Весельський Максим Валентинович 

 

ВСЬОГО:            2 особи 

§ 18 

18.1. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 23.01-101.00.1/Б/Д-018-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Малкова Дмитра Андрійовича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/Д-109-2020. 

 

18.2. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 23.01-101.00.1/Б/Д-014-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Весельського Максима Валентиновича, вважати недійсним та змінити джерело 

фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/Д-105-2020. 

§ 19 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 

103 «Науки про Землю» (Управління земельними і водними ресурсами) денної форми 

навчання з 21 вересня 2020 р. осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська 



політехніка» від 15 вересня 2020 р. № 44-01.00/1573: 

1. Кузьменко Владислав Ярославович 

 

ВСЬОГО:            1 особа 

§ 20 

У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 23.01-103.00.1/Б/Д-034-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Кузьменка Владислава Ярославовича, вважати недійсним та змінити джерело 

фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/Д-125-2020. 

§ 21 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 

121 «Інженерія програмного забезпечення» денної форми навчання з 21 вересня 2020 р. 

осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська політехніка» від 15 вересня 

2020 р. № 44-01.00/1573: 

1. Кравчук Володимир Олександрович; 

2. Решетнюк Дмитро Русланович; 

3. Шевчук Даніїл Віталійович. 

 

ВСЬОГО:            3 особи 

§ 22 

22.1. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 22.01-121.00.1/Б/Д-039-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Кравчука Володимира Олександровича, вважати недійсним та змінити джерело 

фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти № 22.01-03.06/Д-174-2020. 

 

22.2. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 22.01-121.00.1/Б/Д-054-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Решетнюка Дмитра Руслановича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 22.01-03.06/Д-189-2020. 

 

22.3. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 22.01-121.00.1/Б/Д-063-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Шевчука Даніїла Віталійовича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 22.01-03.06/Д-198-2020. 

§ 23 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 

122 «Комп'ютерні науки» денної форми навчання з 21 вересня 2020 р. осіб, згідно листа 

Державного університету «Житомирська політехніка» від 15 вересня 2020 р.  



№ 44-01.00/1573: 

1. Кирилович Ілля Миколайович; 

2. Кічкірук Владислав Олександрович; 

3. Орищук Андрій Валерійович; 

4. Соін Едуард Едуардович; 

5. Турлій Артур Олександрович. 

 

ВСЬОГО:            5 осіб 

§ 24 

24.1. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 22.01-122.00.1/Б/Д-075-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Кириловича Іллі Миколайовича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 22.01-03.06/Д-210-2020. 

 

24.2. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 22.01-122.00.1/Б/Д-078-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Кічкірука Владислава Олександровича, вважати недійсним та змінити джерело 

фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти № 22.01-03.06/Д-213-2020. 

 

24.3. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 22.01-122.00.1/Б/Д-088-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Орищука Андрія Валерійовича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 22.01-03.06/Д-223-2020. 

 

24.4. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 22.01-122.00.1/Б/Д-091-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Соіна Едуарда Едуардовича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 22.01-03.06/Д-226-2020. 

 

24.5. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 22.01-122.00.1/Б/Д-095-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Турлія Артура Олександровича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 22.01-03.06/Д-230-2020. 

§ 25 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 

125 «Кібербезпека» денної форми навчання з 21 вересня 2020 р. осіб, згідно листа 

Державного університету «Житомирська політехніка» від 15 вересня 2020 р.  



№ 44-01.00/1573: 

1. Білоус Артур Костянтинович; 

2. Родзівілюк Данило Максимович. 

 

ВСЬОГО:            2 особи 

§ 26 

26.1. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 22.01-125.00.1/Б/Д-122-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Білоуса Артура Костянтиновича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 22.01-03.06/Д-257-2020. 

 

26.2. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 22.01-125.00.1/Б/Д-129-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Родзівілюка Данила Максимовича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 22.01-03.06/Д-264-2020. 

§ 27 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 

126 «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання з 21 вересня 2020 р. 

осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська політехніка» від 15 вересня 

2020 р. № 44-01.00/1573: 

1. Шумак Андрій Миколайович. 

 

ВСЬОГО:            1 особа 

§ 28 

У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 22.01-126.00.1/Б/Д-142-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Шумака Андрія Миколайовича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 22.01-03.06/Д-277-2020. 

§ 29 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 

152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» денної форми навчання з 

21 вересня 2020 р. осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська 

політехніка» від 15 вересня 2020 р. № 44-01.00/1573: 

1. Чечет Олександр Юрійович 

 

ВСЬОГО:            1 особа 

§ 30 

У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 20.01-152.00.1/Б/Д-060-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 



укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232-с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Чечета Олександра Юрійовича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 20.01-03.06/Д-175-2020. 

§ 31 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 

242 «Туризм» денної форми навчання з 21 вересня 2020 р. осіб, згідно листа Державного 

університету «Житомирська політехніка» від 15 вересня 2020 р. № 44-01.00/1573: 

1. Тепенчак Олександра Олександрівна 

 

ВСЬОГО:            1 особа 

§ 32 

У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 19.01-242.00.1/Б/Д-238-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Тепенчак Олександри Олександрівни, вважати недійсним та змінити джерело 

фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/Д-238-2020. 

§ 33 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 

292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання з 21 вересня 2020 р. 

осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська політехніка» від 15 вересня 

2020 р. № 44-01.00/1573:: 

1. Андрійчук Олена Юріївна 

 

ВСЬОГО:            1 особа 

§ 34 

У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 19.01-292.00.1/Б/Д-252-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Андрійчук Олени Юріївни, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/Д-252-2020. 

§ 35 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» денної форми 

навчання з 21 вересня 2020 р. осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська 

політехніка» від 15 вересня 2020 р. № 44-01.00/1573: 

1. Мозголік Олексій Олександрович. 

 

ВСЬОГО:            1 особа 

§ 36 

У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 22.01-121.00.1/Б/Д-157-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 234/с від 05.09.2020 р. на ім’я 



Мозголіка Олексія Олександровича, вважати недійсним та змінити джерело 

фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти № 22.01-03.06/Д-292-2020. 

§ 37 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня бакалавр (зі скороченим терміном) на базі молодшого спеціаліста за 

спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» денної форми навчання з 21 вересня 

2020 р. осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська політехніка» від 

15 вересня 2020 р. № 44-01.00/1573: 

1. Данюк Владислав Віталійович 

 

ВСЬОГО:            1 особа 

§ 38 

У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 20.01-133.00.2/Б/Д-015-2020 про оплату навчання за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 234-с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Данюка Владислава Віталійовича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 20.01-03.06/Д-111-2020. 

§ 39 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня бакалавр (зі скороченим терміном навчання) на базі освітнього рівня 

молодший спеціаліст за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього 

середовища» денної форми навчання з 21 вересня 2020 р. осіб, згідно листа Державного 

університету «Житомирська політехніка» від 15 вересня 2020 р. № 44-01.00/1573: 

1. Хоменко Сергій Миколайович 

 

ВСЬОГО:            1 особа 

§ 40 

У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 23.01-183.00.1/Б/Д-043-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра (зі 

скороченим терміном навчання), укладений згідно наказу про зарахування на навчання 

№ 234/с від 05.09.2020 р. на ім’я Хоменка Сергія Миколайовича, вважати недійсним та 

змінити джерело фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти  

№ 23.01-03.06/Д-134-2020. 

§ 41 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня магістр на базі освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю  

071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання з 21 вересня 2020 р. осіб, згідно 

листа Державного університету «Житомирська політехніка» від 15 вересня 2020 р.  

№ 44-01.00/1573: 

1. Монах Іван Володимирович 

2. Рудчук Ілля Богданович 

 

ВСЬОГО:            2 особи 

§ 42 

42.1. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 19.01-071.00.1/М/Д-290-2020 про оплату за навчання 



за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 256/с від 11.09.2020 р. на 

Монаха Івана Володимировича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/Д-351-2020. 

 

42.2. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 19.01-071.00.1/М/Д-293-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 256/с від 11.09.2020 р. на ім’я 

Рудчука Іллі Богдановича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти  № 19.01-03.06/Д-354-2020. 

§ 43 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня магістр на базі освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю  

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання з 21 вересня 

2020 р. осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська політехніка» від 

15 вересня 2020 р. № 44-01.00/1573: 

1. Олійник Людмила Сергіївна 

 

ВСЬОГО:            1 особа 

§ 44 

У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 19.01-072.00.1/М/Д-301-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 256/с від 11.09.2020 р. на 

Олійник Людмили Сергіївни, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/Д-362-2020. 

§ 45 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня магістр на основі базової вищої освіти за спеціальністю  

121 «Інженерія програмного забезпечення» денної форми навчання з 21 вересня 2020 р. 

осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська політехніка» від 15 вересня 

2020 р. № 44-01.00/1573: 

1. Зверхановська Марина Володимирівна; 

2. Дзиба Юлія Сергіївна. 

 

ВСЬОГО:            2 особи 

§ 46 

46.1. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 22.01-121.00.1/М/Д-187-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 256/с від 11.09.2020 р. на ім’я 

Зверхановської Марини Володимирівни, вважати недійсним та змінити джерело 

фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти № 22.01-03.06/Д-322-2020. 

 

46.2. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 22.01-121.00.2/М/Д-178-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 



укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 256/с від 11.09.2020 р. на ім’я 

Дзиби Юлії Сергіївни, вважати недійсним та змінити джерело фінансування договору 

про навчання у закладі вищої освіти № 22.01-03.06/Д-313-2020. 

§ 47 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня магістр на базі ступеня бакалавр за спеціальністю 152 «Метрологія 

та інформаційно-вимірювальна техніка» денної форми навчання з 21 вересня 2020 р. 

осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська політехніка» від 15 вересня 

2020 р. № 44-01.00/1573: 

1. Паламарчук Богдан Валерійович 

 

ВСЬОГО:            1 особа 

§ 48 

У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 20.01-152.00.1/М/Д-030-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня магістр, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 256-с від 11.09.2020 р. на ім’я 

Паламарчука Богдана Валерійовича, вважати недійсним та змінити джерело 

фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти № 20.01-03.06/Д-131-2020. 

§ 49 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня магістр на базі освітнього рівня бакалавр за спеціальністю  

183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної форми навчання з 21 

вересня 2020 р. осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська політехніка» 

від 15 вересня 2020 р. № 44-01.00/1573: 

1. Щерба Олексій Геннадійович; 

2. Малков Андрій Григорович; 

3. Римар Сергій Петрович; 

4. Криворучко Михайло Миколайович 

5. Горох Олександр Вікторович; 

6. Мазурик Віктор Васильович 

7. Скиба Оксана Василівна 

 

ВСЬОГО:            7 осіб 

§ 50 

50.1. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 23.01-183.00.1/М/Д-051-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня магістр, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 256/с від 11.09.2020 р на ім’я 

Щерби Олексія Геннадійовича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/Д-178-2020. 

 

50.2. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 23.01-183.00.1/М/Д-048-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня магістр, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 256/с від 11.09.2020 р на ім’я 

Малкова Андрія Григоровича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/Д-175-2020. 



50.3. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 23.01-183.00.1/М/Д-049-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня магістр, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 256/с від 11.09.2020 р на ім’я 

Римара Сергія Петровича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/Д-176-2020. 

 

50.4. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 23.01-183.00.1/М/Д-046-2020 про оплату за навчання за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня магістр, укладений 

згідно наказу про зарахування на навчання № 256/с від 11.09.2020 р на ім’я Криворучка 

Михайла Миколайовича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування договору 

про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/Д-173-2020. 

 

50.5. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 23.01-183.00.1/М/Д-045-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня магістр, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 256/с від 11.09.2020 р на ім’я 

Гороха Олександра Вікторовича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/Д-172-2020. 

 

50.6. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 23.01-183.00.1/М/Д-047-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня магістр, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 256/с від 11.09.2020 р на ім’я 

Мазурика Віктора Васильовича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/Д-174-2020. 

 

50.7. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 23.01-183.00.1/М/Д-050-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня магістр, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 256/с від 11.09.2020 р на ім’я 

Скиби Оксани Василівни, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/Д-177-2020. 

§ 51 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня магістр на базі освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю  

292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання з 21 вересня 2020 р. 

осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська політехніка» від 15 вересня 

2020 р. № 44-01.00/1573: 

1. Прокопчук Марина Богданівна 

 

ВСЬОГО:            1 особа 

§ 52 

У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 19.01-292.00.1/М/Д-311-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 256/с від 11.09.2020 р. на ім’я 



Прокопчук Марини Богданівни, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/Д-400-2020. 
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