
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 №264у

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 
№ 264у

075 Маркетинг Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
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прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності
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сн
ий
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1 9209305 930156

Журавський Артур Юрійович 52149941 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0325723; 2021р. 
- 0325723

Освітньо-
професійна 
програма Маркетинг

523,425

2 10217421 930156

Качура Сергій Олегович 52163792 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0357499; 2021р. 
- 0357499

Освітньо-
професійна 
програма Маркетинг

436,000

3 9004939 930156

Павлюк Антон Петрович 52152705 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Освітньо-
професійна 
програма Маркетинг

403,000

1



4 9317686 930156

Плисак Владислав Вадимович 52156509 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0167891; 2021р. 
- 0167891

Освітньо-
професійна 
програма Маркетинг

402,500

2


