
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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

університету
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ЖИТОМИР

(населений пункт)

від «05» серпня 2019 року №17

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Житомирський автомобільно-дорожній 
коледж Національного транспортного університету у 2019 році та рішення 
приймальної комісії від «05» серпня 2019 року, протокол №16,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету 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 лютого 2019 року № 179

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 «05»  серпня 2019 року 
№ 17

133 Галузеве 
машинобудування Державна Молодший спеціаліст Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

6549066 Білоцький Руслан Олександрович 058384 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Експлуатація та 
ремонт підйомно-
транспортних, 
будівельних і 
дорожніх машин і 
обладнання

10

5954064 Вигівський Вадим Юрійович 070616 K19 29.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Експлуатація та 
ремонт підйомно-
транспортних, 
будівельних і 
дорожніх машин і 
обладнання

13

1



5953881 Камінський Максим Михайлович 058415 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Експлуатація та 
ремонт підйомно-
транспортних, 
будівельних і 
дорожніх машин і 
обладнання

17

6284253 Коц Денис Сергійович 044332 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Експлуатація та 
ремонт підйомно-
транспортних, 
будівельних і 
дорожніх машин і 
обладнання

12

6758103 Куницький Владислав Анатолійович 044333 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Експлуатація та 
ремонт підйомно-
транспортних, 
будівельних і 
дорожніх машин і 
обладнання

10

5954300 Мельник Денис Миколайович 070620 K19 29.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Експлуатація та 
ремонт підйомно-
транспортних, 
будівельних і 
дорожніх машин і 
обладнання

12

6493659 Мороз Олександр Олегович 070356 K19 29.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Експлуатація та 
ремонт підйомно-
транспортних, 
будівельних і 
дорожніх машин і 
обладнання

12

6494268 Невмержицький Владислав Володимирович 058424 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Експлуатація та 
ремонт підйомно-
транспортних, 
будівельних і 
дорожніх машин і 
обладнання

13

6549424 Сичевський Сергій Станіславович 029312 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Експлуатація та 
ремонт підйомно-
транспортних, 
будівельних і 
дорожніх машин і 
обладнання

10

2



6313109 Станіславський Дмитро Юрійович 084705 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Експлуатація та 
ремонт підйомно-
транспортних, 
будівельних і 
дорожніх машин і 
обладнання

11

5953614 Толочко Олександр Анатолійович 070415 K19 29.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Експлуатація та 
ремонт підйомно-
транспортних, 
будівельних і 
дорожніх машин і 
обладнання

12

6284881 Фіранський Вячеслав Вячеславович 062097 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Експлуатація та 
ремонт підйомно-
транспортних, 
будівельних і 
дорожніх машин і 
обладнання

15

6721585 Чернець Микита Романович 071755 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Експлуатація та 
ремонт підйомно-
транспортних, 
будівельних і 
дорожніх машин і 
обладнання

16

6740351 Шевченко Андрій Сергійович 044345 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Експлуатація та 
ремонт підйомно-
транспортних, 
будівельних і 
дорожніх машин і 
обладнання

10

6740241 Шибецький Олег Анатолійович 044346 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Експлуатація та 
ремонт підйомно-
транспортних, 
будівельних і 
дорожніх машин і 
обладнання

10

3


