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

Форма № Н-1.03.1
Житомирський  агротехнічний  коледж 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ЖИТОМИР

(населений пункт)

від «31» липня 2021 року №240у

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Житомирський агротехнічний коледж у 2021 
році та рішення приймальної комісії від «31» липня 2021 року, протокол №21,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 арк.

В.о. директора Микола ТИМОШЕНКО
(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 Житомирський агротехнічний 
коледж

Додаток до наказу від «31»  липня 2021 року 
№ 240у

122 Комп'ютерні науки Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 8539298 930401

Василевський Олександр Романович 52151855 TM 28.05.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Освітньо-
професійна 
програма 
Комп'ютерні науки у 
сфері фаховой 
передвищої освіти

451,000

2 8553811 930401

Войтюк Артур Андрійович 52237886 EP 11.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Освітньо-
професійна 
програма 
Комп'ютерні науки у 
сфері фаховой 
передвищої освіти

368,000
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3 8623130 930401

Герасимчук Анна Валентинівна 52163086 TM 12.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Освітньо-
професійна 
програма 
Комп'ютерні науки у 
сфері фаховой 
передвищої освіти

393,750

4 8552330 930401

Затилюк Олексій Олександрович 52727428 TM 28.05.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Освітньо-
професійна 
програма 
Комп'ютерні науки у 
сфері фаховой 
передвищої освіти

448,000

5 8668616 930401

Ігнатьєв Артем Вікторович 52153900 TM 28.05.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Освітньо-
професійна 
програма 
Комп'ютерні науки у 
сфері фаховой 
передвищої освіти

419,000

6 8522869 930401

Кальчук Максим Максимович 52164069 TM 28.05.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Освітньо-
професійна 
програма 
Комп'ютерні науки у 
сфері фаховой 
передвищої освіти

404,700

7 8550552 930401

Стельникович Павло Миколайович 52151417 TM 28.05.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Освітньо-
професійна 
програма 
Комп'ютерні науки у 
сфері фаховой 
передвищої освіти

501,500

8 8601552 930401

Сугаков Богдан Євгенович 52153333 TM 28.05.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Освітньо-
професійна 
програма 
Комп'ютерні науки у 
сфері фаховой 
передвищої освіти

395,000

9 8668464 930401

Умінський Артем Вячеславович 52153956 TM 28.05.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Освітньо-
професійна 
програма 
Комп'ютерні науки у 
сфері фаховой 
передвищої освіти

444,000
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