
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  "Барський  фаховий  коледж  транспорту 

(найменування закладу освіти)

 та  будівництва  Національного  транспортного  університету" 

НАКАЗ
БАР

(населений пункт)

від «29» липня 2021 року №88

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
"Барський фаховий коледж транспорту та будівництва Національного 
транспортного університету" у 2021 році та рішення приймальної комісії від «29» 
липня 2021 року, протокол №31,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 8 арк.

Директор Йосип КІБІТЛЕВСЬКИЙ
(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

Відокремлений структурний 
підрозділ "Барський фаховий 
коледж транспорту та 

будівництва Національного 
транспортного університету"

Додаток до наказу від «29»  липня 2021 року 
№ 88

133 Галузеве машинобудування Державна Фаховий молодший бакалавр Денна 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 8573250 890288

Біланюк Максим Олександрович 52517922 XM 12.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

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

377,000

2 8584082 890288

Заливанський Андрій Петрович 52555508 BH 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

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

389,000

1



3 8632713 890288

Ільченко Олександр Вікторович 52555507 BH 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

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

385,350

4 8694641 890288

Копитько Денис Олексійович 52335478 HP 15.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

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

374,000

5 8596532 890288

Лесик Іван Сергійович 52529272 BH 09.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

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

373,000

6 8668405 890288

Слободянюк Максим Михайлович 52529419 BH 09.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

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

431,000

7 8656824 890288

Фомін Владислав Олександрович 52529770 BH 14.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

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

393,000

2



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

Відокремлений структурний 
підрозділ "Барський фаховий 
коледж транспорту та 

будівництва Національного 
транспортного університету"

Додаток до наказу від «29»  липня 2021 року 
№ 88

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Фаховий молодший бакалавр Денна 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 8616554 890369

Григораш Тарас Володимирович 52546376 BH 09.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Будівництво, 
експлуатація і 
ремонт 
автомобільних доріг 
та аеродромів

402,000

2 8543114 890369

Клименко Артем Віталійович 52731444 BH 15.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Будівництво, 
експлуатація і 
ремонт 
автомобільних доріг 
та аеродромів

380,100

3



3 8620856 890369

Криворучко Дмитро Михайлович 52189034 MK 11.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Будівництво, 
експлуатація і 
ремонт 
автомобільних доріг 
та аеродромів

381,000

4 8618091 890369

Монастирський Ігор Вікторович 52549650 BH 15.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Будівництво, 
експлуатація і 
ремонт 
автомобільних доріг 
та аеродромів

406,350

4



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

Відокремлений структурний 
підрозділ "Барський фаховий 
коледж транспорту та 

будівництва Національного 
транспортного університету"

Додаток до наказу від «29»  липня 2021 року 
№ 88

274 Автомобільний транспорт Державна Фаховий молодший бакалавр Денна 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 8506584 890305
Гуменний Денис Віталійович 52543684 BH 11.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

383,000

2 8614330 890305
Кацімон Денис Андрійович 52522984 XM 11.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

402,150

3 8508773 890305
Косточко Андрій Анатолійович 52250628 KB 08.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

390,000

4 8531020 890305
Куцак Олександр Олексійович 51810028 BH 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

396,000

5



5 8638065 890305
Медведєв Максим Миколайович 52544025 BH 18.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

415,800

6 8619053 890305
Міняйло Владислав Володимирович 52556212 BH 15.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

408,000

7 8555542 890305
Русановський Дмитро Олександрович 52522374 XM 05.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

408,000

6



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

Відокремлений структурний 
підрозділ "Барський фаховий 
коледж транспорту та 

будівництва Національного 
транспортного університету"

Додаток до наказу від «29»  липня 2021 року 
№ 88

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті Державна Фаховий молодший бакалавр Денна 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 8693458 890371
Вовк Павло Олегович 52555637 BH 04.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Організація та 
регулювання 
дорожнього руху

384,000

2 8652776 890371
Моторний Владислав Анатолійович 52522450 XM 05.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Організація та 
регулювання 
дорожнього руху

366,000

7



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

Відокремлений структурний 
підрозділ "Барський фаховий 
коледж транспорту та 

будівництва Національного 
транспортного університету"

Додаток до наказу від «29»  липня 2021 року 
№ 88

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті Державна Фаховий молодший бакалавр Денна 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 8692330 890370

Піонтковська Єлизавета Сергіївна 52189162 MK 11.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Організація 
перевезень і 
управління на 
транспорті

380,000

8


