
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 «05» вересня 2020 року №91

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Житомирський автомобільно-дорожній 
коледж Національного транспортного університету у 2020 році та рішення 
приймальної комісії від «05» вересня 2020 року, протокол №22,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «21» вересня 2020 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 1 арк.

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

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
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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 «05»  вересня 2020 року 
№ 91

274 Автомобільний транспорт Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету
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1 8214980 763689

Білик Андрій Сергійович 51870487 TM 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0179734 Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

470

2 8443596 763689
Верещак Богдан Олександрович 45006245 TM 30.06.2013 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

475

3 8443591 763689
Гальчук Валерій Вікторович 004331 MB 25.06.1994 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

472

4 8443971 763689
Паясь Сергій Володимирович 43463491 XM 12.05.2012 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

478

5 8443980 763689
Хомік Максим Степанович 12994966 TM 17.06.2000 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

473

1


