
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 №243у

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 2 арк.

В.о. директора Микола ТИМОШЕНКО
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
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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 
№ 243у

205 Лісове господарство Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 8603019 944311

Назарук Ілля Вікторович 52147822 TM 12.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Освітньо-
професійна 
програма "Лісове 
господарство" у 
сфері фахової 
передвищої освіти 
за спеціальністю 205 
"Лісове 
господарство" галузі 
знань 20 "Аграрні 
науки та 
продовольство" 
кваліфікація: технік 
лісового 
господарства

385,000

1



2 8593866 944311

Степанчук Владислав Олександрович 52154239 TM 28.05.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Освітньо-
професійна 
програма "Лісове 
господарство" у 
сфері фахової 
передвищої освіти 
за спеціальністю 205 
"Лісове 
господарство" галузі 
знань 20 "Аграрні 
науки та 
продовольство" 
кваліфікація: технік 
лісового 
господарства

426,000

2


