
ЗАТВЕРД Ж ЕН О  
Наказ Міністерства освіти 

і науки України 
06.06.2017 № 794

Форма №  Н-1.05.1

Відокремлений структурний підрозділ Львівський автомобільно-дорожній 
коледж Національного університету "Львівська політехніка"

НАКАЗ

Л ЬВІВ

від «0 8 »  серпня 2017 року № 189/5

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до вищого навчального закладу 

Відокремлений структурний підрозділ Львівський автомобільно-дорожній 
коледж Національного університету "Львівська політехніка" у 2017 році та 
рішення приймальної комісії від « 0 8 »  серпня 2017 року, протокол № 13,

НАКАЗУЮ :

зарахувати з « 0 1 »  вересня 2017 року студентами 1 курсу денної форми 
навчання за спеціальностями за рахунок коштів фізичних або юридичних 
осіб згідно з додатком.

Додаток: на 3 арк.
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192 Будівництво та цивільна 
інженерія

Державна Молодший спеціаліст Денна
за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб

“  О 
5 >-2 к ш
Я Ч

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 

нозологій, мов, 
музичних інструментів 

тощ о в межах 
спеціальності ко

нк
ур

сн
ий

 
ба

л

535892 Карібян Айказік Айкович 48170790 Х М  10.06.2015 Будівництво, 18,3
Свідоцтво про базову загальну експлуатація і ремонт
середню освіту автомобільних доріг і

аеродромів
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274 Автомобільний транспорт Державна Молодший спеціаліст Денна
за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб

№ 
за

яв
и 

в 
Є

Д
Е

Б
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 

нозологій, мов, 
музичних інструментів 

тощ о в межах 
спеціальності ко

нк
ур

сн
ий

 
ба

л

536079 Бей Антон Андрійович 48398560 В К  10.06.2015 Обслуговування та 19,1
Свідоцтво про базову загальну ремонт автомобілів і
середню освіту двигунів

536719 Ковальчук Павло Васильович 48398349 В К  10.06.2015 Обслуговування та 20,3
Свідоцтво про базову загальну ремонт автомобілів і
середню освіту двигунів

535416 Сгєцьків Микола Олегович 48388544 В К  11.06.2015 Обслуговування та 14,2
Свідоцтво про базову загальну ремонт автомобілів і
середню освіту двигунів
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275 Транспортні 
технології/275.03 Транспортні 
технології (на автомобільному 

транспорті)

Державна Молодший спеціаліст Денна
за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб

№ 
за

яв
и 

в 
Є

Д
Е

Б
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спецішіізацій, 
освітніх програм, 

нозологій, мов, 
музичних інструментів 

тощ о в межах 
спеціальності ко

нк
ур

сн
ий

 
ба

л

559368 Шурко Ярослав Сергійович 48391228 ВК  11.06.2015 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Організація та 
регулювання 
дорожнього руху

15,3


