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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

Н А К А З  
З ОСОБОВОГО СКЛАДУ 

«11» вересня 2022 р. м. Житомир № 354/с 

Про переведення на вакантні місця 

державного замовлення 

НАКАЗУЮ: 

У зв’язку з наявністю вакантних місць державного замовлення на денній формі 

навчання на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 133 «Галузеве 

машинобудування» згідно рішення приймальної комісії Державного університету 

«Житомирська політехніка» протокол № 36 від 11 вересня 2022 р., відповідно до 

Правил прийому до Державного університету «Житомирська політехніка» у 2022 році 

(розділ ХІІ), Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році 

розділ ХІІ: 

§ 1

Перевести на вакантні місця державного замовлення денної форми навчання для 

отримання освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» з 12 вересня 2022 р. згідно реєстру осіб, які можуть 

претендувати на переведення на вакантні місця державного замовлення спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», в послідовності згідно пункту 3 

розділу ХІІ Правил прийому до Державного університету “Житомирська політехніка” 

у 2022 році: 

1. КОВАЛЬЧУКА Віталія Олександровича.

У зв’язку з переведенням на вакантні місця державного замовлення вважати не

дійсним договір про навчання за кошти фізичних, юридичних осіб для отримання 

ступеня бакалавр КОВАЛЬЧУКА Віталія Олександровича №19.01-076.00.1/Б/Д-250-

2022 (рішення приймальної комісії від «11» вересня 2022 року, протокол № 36). 

§ 2

Перевести на вакантні місця державного замовлення денної форми навчання для 

отримання освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 133 «Галузеве 



машинобудування» з 12 вересня 2022 р. згідно реєстру осіб, які можуть претендувати 

на переведення на вакантні місця державного замовлення спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування», в послідовності згідно пункту 3 розділу ХІІ Правил прийому до 

Державного університету “Житомирська політехніка” у 2022 році: 

СВЯТЕЦЬКОГО Владислава Володимировича. 

У зв’язку з переведенням на вакантні місця державного замовлення вважати не 

дійсним договір про навчання за кошти фізичних, юридичних осіб для отримання 

ступеня бакалавр СВЯТЕЦЬКОГО Владислава Володимировича  

20.01-133.00.1/Б/Д-043-2022 (рішення приймальної комісії від «11» вересня 2022 року, 

протокол № 36). 
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