
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 «28» жовтня 2022 року №87/С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Київський фаховий коледж транспортної 
інфраструктури у 2022 році та рішення приймальної комісії від «28» жовтня 2022 
року, протокол №45,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» листопада 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 5 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 «28»  жовтня 2022 року 
№ 87/С

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 11638909 103024
6

Зобова Ярослава Олександрівна 22233175 EP 21.06.2003 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

0,000

1
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Додаток до наказу від «28»  жовтня 2022 року 
№ 87/С

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 11653837 103022
6

Бербен Антон Станіславович 47892283 KX 30.05.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

0,000

2 11646355 103022
6

Грушевський Василь Анатолійович 49134507 BH 29.06.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

0,000

3 11649271 103022
6

Кліменчук Олег Олександрович 24588354 BH 21.06.2004 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

0,000

2



4 11638073 103022
6

Миргородська Олена Леонідівна 18790073 BH 21.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

0,000

5 11655176 103022
6

Міщук Інна Юріївна 35985730 XM 21.06.2009 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

0,000

6 11655254 103022
6

Носкова Анастасія Олексіївна 49349033 KX 08.05.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

0,000

7 11655137 103022
6

Ролік Оксана Василівна 005678 MA 26.06.1999 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

0,000

8 11655341 103022
6

Шульга Олексій Олегович 11107069 KB 19.06.1999 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

0,000

3
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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
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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 11655126 103076
0

Загрива Лариса Миколаївна 000749 KЗMC 
23.06.1989 Диплом 
молодшого спеціаліста

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 
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 11649299 101489
5

Мельник Анастасія Леонідівна 36336072 BH 25.06.2009 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

0,000

5


