
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 №256у

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 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 «09»  серпня 2021 року 
№ 256у

208 Агроінженерія Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 10224374 930525

Білан Валерій Васильович 13170484 TM 20.06.2000 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Експлуатація та 
ремонт машин і 
обладнання 
агропромислового 
виробництва

385,000

2 10224529 930525

Василенко Сергій Миколайович 008470 OE 20.06.1995 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Експлуатація та 
ремонт машин і 
обладнання 
агропромислового 
виробництва

385,000

3 9458227 930525

Кравченко Олег Володимирович 52160702 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0335031; 2021р. 
- 0335031

Експлуатація та 
ремонт машин і 
обладнання 
агропромислового 
виробництва

468,250

1



4 10151011 930525

Човнюк Максим Васильович 44416027 TM 01.06.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0360522; 2021р. 
- 0360522

Експлуатація та 
ремонт машин і 
обладнання 
агропромислового 
виробництва

418,750

2


