
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 №99/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.

Додаток: на 1 арк.

Директор 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 
№ 99/У

274 Автомобільний транспорт Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб
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компетентності/ магістерського 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10636651 101160
8

Петрюк Олексій Анатолійович 048136 K22 27.06.2022 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Обслуговування 
та ремонт 
автомобілів і 
двигунів

0,000

2 10470899 101160
8

Філатов Олексій Вячеславович 005314 ДЖ-BK 
28.06.1998 Диплом 
кваліфікованого 
робітника

Обслуговування 
та ремонт 
автомобілів і 
двигунів

0,000

3 10635282 101160
8

Числаш Андрій Григорович 29134681 PH 29.06.2006 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Обслуговування 
та ремонт 
автомобілів і 
двигунів

0,000

1


