
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 «23» вересня 2021 року №416/с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний університет "Житомирська 
політехніка" у 2021 році та рішення приймальної комісії від «22» вересня 2021 
року, протокол №54,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «27» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 1 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 «23»  вересня 2021 року 
№ 416/с

081 Право Державна Молодший бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 10268523 953760

Джунь Олег Вікторович 52717703 BK 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0176015; 2021р. 
- 0176015

Право 142,480

2 10265626 953760

Ковалишина Ольга Олександрівна 52157891 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0293970; 2021р. 
- 0293970

Право 165,048

3 10269106 953760

Ратушнюк Леся Аркадіївна 51827701 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0158183; 2020р. 
- 0158183

Право 176,592

4 10268852 953760
Семко Вікторія Вячеславівна 49187695 BH 28.06.2016 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0222216; 2018р. 
- 0222216

Право 153,712

1




