
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.1
Бахмутський  коледж  транспортної  інфраструктури 

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
БАХМУТ

(населений пункт)

від «28» липня 2020 року №21кс

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Бахмутський коледж транспортної 
інфраструктури у 2020 році та рішення приймальної комісії від «25» липня 2020 
року, протокол №14,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2020 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Директор Зінченко М.Ф.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Бахмутський коледж 
транспортної інфраструктури

Додаток до наказу від «28»  липня 2020 року 
№ 21кс

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб
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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 в 
межах спеціальності
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1 7020655 670265

Буркова Інна Андріївна 46945843 AH 24.06.2014 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

310

2 6979371 670265

Кочемасова Олена Олексіївна 46641812 HK 01.07.2014 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

300

3 6970177 670265

Мірошник Максим Геннадійович 43613523 AH 05.06.2012 
Диплом бакалавра

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

260

1



4 7002626 670265

Нєстор Оксана Василівна 007946 IГ 28.06.1996 Диплом 
молодшого спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

300

5 6971193 670265

Тиришкіна Олена Григорівна 312327 MT-I 28.02.1990 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

280

2


