
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 «13» серпня 2021 року №275у

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Житомирський агротехнічний коледж у 2021 
році та рішення приймальної комісії від «13» серпня 2021 року, протокол №25,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної 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 «13»  серпня 2021 року 
№ 275у

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

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

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9543466 927121
Гиндич Кирило Кирилович 085798 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0178764; 2019р. 
- 0178764

Агроінженерія 135,400

2 9901522 927121
Денисюк Ігор Сергійович 085809 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0184798; 2019р. 
- 0184798

Агроінженерія 129,500

3 10165870 927121
Дзюблюк Андрій Віталійович 085833 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0368741; 2021р. 
- 0368741

Агроінженерія 121,700

4 10129542 927121
Кулик Олег Володимирович 085673 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0154987; 2019р. 
- 0154987

Агроінженерія 123,400

1



5 10162294 927121
Марчинський Володимир Олександрович 085826 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0309982; 2018р. 
- 0309982

Агроінженерія 125,400

6 9719956 927121
Садовий Сергій Андрійович 077934 E21 03.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0371741; 2021р. 
- 0371741

Агроінженерія 124,400

2



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 «13» серпня 2021 року №274у

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Житомирський агротехнічний коледж у 2021 
році та рішення приймальної комісії від «13» серпня 2021 року, протокол №25,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 1 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 «13»  серпня 2021 року 
№ 274у

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

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

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9360607 927119
Пилипчук Олексій Олександрович 106596 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0170798; 2019р. 
- 0170798

Агроінженерія 114,700

1


