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

Форма № Н-1.03.1
Київський  фаховий  коледж  транспортної  інфраструктури 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «20» вересня 2022 року №74/Сз

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Київський фаховий коледж транспортної 
інфраструктури у 2022 році та рішення приймальної комісії від «20» вересня 2022 
року, протокол №37,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «26» вересня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 6 арк.

В.о. директора Євген ЗУБ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               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
Київський фаховий 
коледж транспортної 
інфраструктури

Додаток до наказу від «20»  вересня 2022 року 
№ 74/Сз

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність Державна Фаховий молодший 

бакалавр Заочна 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 11467466 103024
4

Коломієць Тетяна Павлівна 611375 ЛK 12.06.1993 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

0,000

1
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Додаток до наказу від «20»  вересня 2022 року 
№ 74/Сз

273 Залізничний транспорт Державна Фаховий молодший 
бакалавр Заочна 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 11463778 101851
2

Ємельянченко Євген Олександрович 059283 K22 30.06.2022 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Залізничний 
транспорт

0,000

2 11463750 101851
2

Колесник Олександра Юріївна 026982 K22 27.05.2022 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Залізничний 
транспорт

0,000

3 11526148 101851
2

Кучмієнко Леонід Юрійович 052656 K18 29.06.2018 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Залізничний 
транспорт

0,000

2
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Додаток до наказу від «20»  вересня 2022 року 
№ 74/Сз

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Фаховий молодший 

бакалавр Заочна 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 11541364 103022
3

Булгак Валентина Валентинівна 48452179 KX 11.05.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

0,000

2 11540806 103022
3

Вешта Олена Олександрівна 26260944 BH 01.06.2005 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

0,000

3 11513313 103022
3

Галайда Михайло Сергійович 24869242 XM 20.06.2004 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

0,000

3



4 11464231 103022
3

Гусак Оксана Вікторівна 42495589 EH 12.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

0,000

5 11520410 103022
3

Кривошей Людмила Геннадіївна 48682475 EH 28.05.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

0,000

4
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275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Фаховий молодший 

бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
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№
 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 11541412 966579

Голеня Катерина Валентинівна 27782938 EP 30.06.2005 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

0,000

2 11540845 966579

Сіманько Олена Миколаївна 26677929 HP 02.06.2005 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

0,000

5
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275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Фаховий молодший 

бакалавр Заочна 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 11536250 101850
7

Кузнецова Катерина Олександрівна 43084157 KB 25.05.2012 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

0,000

2 11536193 101850
7

Онищук Юлія Валеріївна 38389578 KB 30.06.2010 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

0,000

6


