
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 №263у

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 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 «09»  серпня 2021 року 
№ 263у

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб
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1 9511283 930397

Бовкун Олексій Олександрович 52160839 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0281814; 2021р. 
- 0281814

Освітньо-
професійна 
програма 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка у 
сфері передвищої 
освіти

395,000

1



2 9284424 930397

Михайленко Кіріл Олександрович 52163421 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0286199; 2021р. 
- 0286199

Освітньо-
професійна 
програма 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка у 
сфері передвищої 
освіти

413,750

3 9163441 930397

Сальніков Павло Дмитрійович 52156513 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0166317

Освітньо-
професійна 
програма 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка у 
сфері передвищої 
освіти

406,000

4 9160281 930397

Сойка Богдан Петрович 52162418 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Освітньо-
професійна 
програма 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка у 
сфері передвищої 
освіти

416,745

5 9161218 930397

Соколюк Денис Анатолійович 52148086 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Освітньо-
професійна 
програма 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка у 
сфері передвищої 
освіти

340,900

6 9205071 930397

Торбенко Даніїл Русланович 52156438 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0061686; 2021р. 
- 0061686

Освітньо-
професійна 
програма 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка у 
сфері передвищої 
освіти

407,250

2



7 9159386 930397

Шевчук Денис Леонідович 52162419 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Освітньо-
професійна 
програма 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка у 
сфері передвищої 
освіти

379,155

3


