
               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «02»  серпня 2022 року 
№ 103

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10399848 100887
4

Кривий Олександр Богданович 53202180 BH 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

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

120,000

1



2 10370671 100887
4

Шевчук Олександр Романович 53186973 BH 06.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

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

131,000

2



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «02»  серпня 2022 року 
№ 103

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10449148 100888
4

Березюк Олександр Володимирович 53122904 XM 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
автомобілів і 
двигунів

125,000

3



2 10363084 100888
4

Григор`єв Володимир Олексійович 53133546 XM 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
автомобілів і 
двигунів

125,000

3 10357966 100888
4

Нагорняк Андрій Романович 53187087 BH 06.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
автомобілів і 
двигунів

140,000

4 10371415 100888
4

Рогозянський Максим Вікторович 53211102 BH 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
автомобілів і 
двигунів

126,000

5 10408851 100888
4

Швець Володимир Вячеславович 53274808 BH 07.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
автомобілів і 
двигунів

130,000

4



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «02»  серпня 2022 року 
№ 103

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10348391 100893
9

Данильченко Олексій Миколайович 53187173 BH 06.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Організація та 
регулювання 
дорожнього руху

125,000

5



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «02»  серпня 2022 року 
№ 103

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10325284 100893
8

Морозов Денис Андрійович 53187071 BH 06.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Організація 
перевезень і 
управління на 
транспорті

140,000

6



2 10428417 100893
8

Пелишок Вероніка Андріївна 53188904 BH 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Організація 
перевезень і 
управління на 
транспорті

142,000

7


