
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Державний  університет  "Житомирська  політехніка" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ЖИТОМИР

(населений пункт)

від «05» вересня 2022 року №313/с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний університет "Житомирська 
політехніка" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «02» вересня 2022 
року, протокол №29,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «12» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 3 арк.

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

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 313/с

071 Облік і оподаткування Державна Молодший бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11200560 100590
3

Хлистун Яна Сергіївна 53087376 TM 27.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0138068 Облік і 
оподаткування

186,000

2 11392396 100590
3

Ямковий Ілля Олександрович 51828384 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0204563 Облік і 
оподаткування

165,500

1



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 313/с

101 Екологія Державна Молодший бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11389082 100602
2

Бурвін Олександр Сергійович 52826773 TM 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0175183 Екологія 143,500

2 11252018 100602
2

Гончарук Віталій Миколайович 53085201 TM 09.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0170619 Екологія 131,000

3 11362019 100602
2

Двораківська Анна Андріївна 53093497 TM 07.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0309904 Екологія 141,500

2



4 11273110 100602
2

Древняк Владислав Євгенович 53087380 TM 27.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0139177 Екологія 144,500

5 11152810 100602
2

Левчук Владислав Володимирович 53098257 TM 31.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0225710 Екологія 140,000

6 11015341 100602
2

Трохимчук Софія Анатоліївна 53100527 TM 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0051208 Екологія 137,500

3


