
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.1
Житомирський  автомобільно-дорожній  коледж  Національного  транспортного 

(найменування закладу вищої освіти)

 університету 

НАКАЗ
ЖИТОМИР

(населений пункт)

від «26» жовтня 2020 року №111

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Житомирський автомобільно-дорожній 
коледж Національного транспортного університету у 2020 році та рішення 
приймальної комісії від «26» жовтня 2020 року, протокол №26,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» листопада 2020 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 арк.

Директор Ніколенко О.В.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Житомирський автомобільно-
дорожній коледж 

Національного транспортного 
університету

Додаток до наказу від «26»  жовтня 2020 року 
№ 111

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8476594 786887

Крискун Максим Сергійович 51828390 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0188193 Будівництво, 
експлуатація і 
ремонт 
автомобільних доріг 
та аеродромів

431,75

2 8488267 786887

Лозко Олександр Васильович 37844130 TM 28.05.2010 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Будівництво, 
експлуатація і 
ремонт 
автомобільних доріг 
та аеродромів

406

3 8477968 786887

Поліщук Віталій Вікторович 51828403 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0188071 Будівництво, 
експлуатація і 
ремонт 
автомобільних доріг 
та аеродромів

399

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Житомирський автомобільно-
дорожній коледж 

Національного транспортного 
університету

Додаток до наказу від «26»  жовтня 2020 року 
№ 111

274 Автомобільний транспорт Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8491387 798333
Гусак Руслан Олександрович 28747472 BH 25.06.2006 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

383

2 8492143 798333

Клусовський Дмитро Олександрович 51824573 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

382

3 8476581 798333
Коновальчук Олександр Борисович 18240535 TM 22.06.2002 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

407

4 8492142 798333
Малярчук Максим Дмитрович 50416287 TM 23.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

424

5 8476570 798333

Туровський Ігор Олександрович 51824563 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

381

2



3


