
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 «09» серпня 2021 року №262у

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Житомирський агротехнічний коледж у 2021 
році та рішення приймальної комісії від «09» серпня 2021 року, протокол №24,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 2 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
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 «09»  серпня 2021 року 
№ 262у

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб
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1 8814795 930147

Гнатюк Надія Миронівна 52157066 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0198770; 2021р. 
- 0198770

Освітньо-
професійна 
програма Фінанси, 
банківська справа та 
страхування

471,975

2 9008214 930147

Ковальчук Світлана Олегівна 52147101 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0154919

Освітньо-
професійна 
програма Фінанси, 
банківська справа та 
страхування

457,275

3 8973186 930147

Мнацаканян Юлія Гегамівна 52152278 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0125637

Освітньо-
професійна 
програма Фінанси, 
банківська справа та 
страхування

422,500

1



4 10232065 930147

Павлюк Артем Олегович 52154471 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0065265; 2021р. 
- 0065265

Освітньо-
професійна 
програма Фінанси, 
банківська справа та 
страхування

522,500

5 9052076 930147

Чепель Вікторія Владиславівна 52154351 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0099874; 2021р. 
- 0099874

Освітньо-
професійна 
програма Фінанси, 
банківська справа та 
страхування

405,500

2


