
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 «07» серпня 2021 року №250у

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Житомирський агротехнічний коледж у 2021 
році та рішення приймальної комісії від «07» серпня 2021 року, протокол №23,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету 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 «07»  серпня 2021 року 
№ 250у

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету
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1 10235302 947355

Барашивець Максим Юрійович 52163849 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Освітньо-
професійна програм 
Монтаж, 
обслуговування 
устаткування і 
систем 
газопостачання, 
Освітньо-
професійна 
програма 
Обслуговування 
устаткування систем 
водопостачання та 
водовідведення

405,000

1



2 10227688 947355

Бурківський Дмитро Володимирович 52152256 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0065254; 2021р. 
- 0065254

Освітньо-
професійна програм 
Монтаж, 
обслуговування 
устаткування і 
систем 
газопостачання, 
Освітньо-
професійна 
програма 
Обслуговування 
устаткування систем 
водопостачання та 
водовідведення

427,500

3 10219947 947355

Головенко Дмитро Петрович 52160635 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Освітньо-
професійна програм 
Монтаж, 
обслуговування 
устаткування і 
систем 
газопостачання, 
Освітньо-
професійна 
програма 
Обслуговування 
устаткування систем 
водопостачання та 
водовідведення

397,950

2


