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

Форма № Н-1.03.1
Чернівецький транспортний фаховий коледж________________

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ЧЕРНІВЦІ

(населений пункт)

від «22» серпня 2022 року №101/У

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Чернівецький транспортний фаховий коледж у 

2022 році та рішення приймальної комісії від «22» серпня 2022 року, протокол 
№15,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2022 року студентами 2 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.

Володимир ДИМИТРЮК
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)



               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
Чернівецький 

транспортний фаховий 
коледж

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 101/У

273 Залізничний 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 10471165 101159
2

Дудан Денис Юрійович 076479 E15 12.06.2015 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Технічне 
обслуговування і 
ремонт вагонів

0,000

1



               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
Чернівецький 

транспортний фаховий 
коледж

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 101/У

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 10647372 101159
5

Колотило Віталій Васильович 006185 IK 30.11.1995 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Обслуговування 
та ремонт 
автомобілів і 
двигунів

0,000

2 10466464 101159
5

Сізов Михайло Сергійович 087513 E21 01.07.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Обслуговування 
та ремонт 
автомобілів і 
двигунів

0,000

3 10471522 101159
5

Ціра Іван Олександрович 28759575 PH 23.06.2006 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Обслуговування 
та ремонт 
автомобілів і 
двигунів

0,000

2



4 10473487 101159
5

Якубів Віталій Яремович 788056 ФB 03.07.1992 
Диплом спеціаліста

Обслуговування 
та ремонт 
автомобілів і 
двигунів

0,000

3



               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
Чернівецький 

транспортний фаховий 
коледж

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 101/У

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 10471152 101159
7

Михальчук Данило Андрійович 011348 E20 01.03.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління на 
автотранспорті

0,000

4


