
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Державний  університет  "Житомирська  політехніка" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ЖИТОМИР

(населений пункт)

від «11» серпня 2021 року №299/с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний університет "Житомирська 
політехніка" у 2021 році та рішення приймальної комісії від «10» серпня 2021 року, 
протокол №41,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 арк.

Ректор Віктор ЄВДОКИМОВ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Державний університет 
"Житомирська політехніка"

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 299/с

071 Облік і оподаткування Державна Молодший бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8724336 886279

Красовіцька Катерина Віталіївна 52156929 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0047943; 2021р. 
- 0047943

Облік і 
оподаткування

151,632

2 9620805 886279
Царь Сергій Іванович 39912129 AK 31.01.2011 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0378261; 2021р. 
- 0378261

Облік і 
оподаткування

135,200

3 9586892 886279
Щербина Марія Євгеніївна 48805935 TM 28.05.2016 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0365826; 2021р. 
- 0365826

Облік і 
оподаткування

120,640
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Державний університет 
"Житомирська політехніка"

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 299/с

081 Право Державна Молодший бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8854172 891341

Алєксєєва Дарина Вадимівна 51312435 TM 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0031189; 2021р. 
- 0356870

Право 149,968

2 9031269 891341
Кінкович Анжеліка Віталіївна 50675786 TM 30.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0322156; 2021р. 
- 0322156

Право 160,576
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
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Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Державний університет 
"Житомирська політехніка"

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 299/с

101 Екологія Державна Молодший бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9881841 886277
Гойко Микола Валерійович 44414226 TM 01.06.2013 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0372090; 2021р. 
- 0372090

Екологія 112,528

2 9237588 886277
Ксендзюк Дар`я Олександрівна 50397141 TM 23.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0295993; 2021р. 
- 0371637

Екологія 137,488

3 9832410 886277
Ольшевська Лілія Анатоліївна 46686579 TM 30.06.2014 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0379352; 2021р. 
- 0379352

Екологія 120,016

4 9096394 886277
Русятинська Інна Василівна 21523993 BC 30.06.2003 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0374001; 2021р. 
- 0374001

Екологія 145,392
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Державний університет 
"Житомирська політехніка"

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 299/с

184 Гірництво Державна Молодший бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8896661 886276
Васянович Максим Леонідович 42357160 TM 12.05.2012 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0333548; 2021р. 
- 0333548

Гірництво 139,880

2 9212893 886276
Гербовник Вадим Миколайович 15629212 TM 23.06.2001 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0004438; 2018р. 
- 0004438

Гірництво 162,552

3 9178407 886276
Лук`янчук Юрій Юрійович 22023885 TM 30.06.2003 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0012149; 2021р. 
- 0012149

Гірництво 141,440
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