
 

 

НАКАЗ 
 

15.02.2022 р.         № 04-07 

 

м. Запоріжжя 

 

По особистому складу  

студентів ЗІЕІТ 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. ТАІРОВА Анатолія Віталійовича, відрахованого зі складу студентів ПрАТ «ПВНЗ 

«ЗІЕІТ» наказом № 06.2-59-2 , поновити з 5.02.2022 р. у складі студентів 2 курсу 

заочної форми навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 

(281), ступінь бакалавра (навчання за кошти фізичної особи). 

Підстава: заява студента,  академічна довідка № А417-1/07  від 24.12.2007 р. 

 

2. ЛАБОР Яну Сергіївну, відраховану зі складу студентів ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» 

наказом № 06.1-23 від 07.01.2022 р , поновити з 15.02.2022 р. у складі студентів 4 

курсу денної форми навчання, спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» (076) ступінь бакалавра (навчання за кошти фізичної особи). 

Підстава: заява студентки,  академічна довідка № 2/22 від 17.01.2022 р. 

 

3. НЕУС Вероніку Олексіївну, відраховану зі складу студентів  ВНЗ «Міжреогінальна 

Академія управління персоналом» наказом № 5669 від 03.12.2021 р , поновити з 

15.02.2022 р. у складі студентів ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ»  3 курсу заочної форми 

навчання спеціальності «Менеджмент» (073), ступінь бакалавра (навчання за 

кошти фізичної особи). 

Підстава: заява студентки,  академічна довідка № 51851  від 16.12.2021 р.  

 

4. БАБИЧЕНКА Владислава Юрійовича, відрахованого зі складу студентів ПрАТ 

«ПВНЗ «ЗІЕІТ» наказом 06.2-3-1 від 15.01.2018 р. , поновити з 15.02.2022 р. у 

складі студентів 2 курсу дистанційної форми навчання спеціальності «Інженерія 

програмного забезпечення» (121), ступінь бакалавра (навчання за кошти фізичної 

особи). 

Підстава: заява студента,  академічна довідка № 4/22  від 28.01.2022 р. 

 

5. БОЯРКО Наталію Миколаївну, відраховану  зі складу студентів ПрАТ «ПВНЗ 

«ЗІЕІТ» наказом 06.2-6-7 від 05.02.2015 р , поновити з 15.02.2022 р. у складі 

студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності «Облік і оподаткування» 

(071), ступінь бакалавра (навчання за кошти фізичної особи). 

Підстава: заява студентки,  академічна довідка № 26-1/15  від 16.06.2015 р. 

 

6. БАРІНОВА Даніїла Олексійовича, відрахованого  зі складу студентів ПрАТ «ПВНЗ 

«ЗІЕІТ» наказом 06.1-69 від 23.06.2021 р., поновити з 15.02.2022 р. у складі 



студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності «Будівництво та цивільна 

інженерія» (192), ступінь бакалавра (навчання за кошти фізичної особи). 

Підстава: заява студента,  академічна довідка № 5/22 від 28.01.2022 р. 

 

7. ЮХИМЕНКА Костянтина Миколайовича, відрахованого зі складу студентів ПрАТ 

«ПВНЗ «ЗІЕІТ» наказом 06.1-62 від 14.07.2021 р., поновити з 15.02.2022 р. у складі 

студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності «Фінанси,банківська 

справа а страхування» (072), ступінь магістра (навчання за кошти фізичної особи). 

Підстава: заява студента,  академічна довідка № 68/21 від 02.09.2021 р. 

 

8. ШЕВЧУК Ольгу Андріївну, відраховану зі складу студентів ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» 

наказом 06.2-17 від 05.10.2002 р. , поновити з 15.02.2022 р. у складі студентів 2 

курсу заочної форми навчання спеціальності «Облік і оподаткування» (071), 

ступінь бакалавра (навчання за кошти фізичної особи). 

Підстава: заява студентки,  академічна довідка №  А 198-1/02  від 05.10.2002 р. 

 

 

 

 

 

Ректор                 Геннадій ТУРОВЕЦЕВ 

 

 

 

Проректор з навчальної роботи            Дмитро ШВЕЦЬ 

 

 

Виконавець               Ольга ВИНОКУРОВА 

 

 

            Представник Студентської ради              Ярослава МІРОШНИКОВА  


