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

Форма № Н-1.03.1
Полтавський  будівельний  технікум  транспортного  будівництва 

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ПОЛТАВА

(населений пункт)

від «04» вересня 2020 року №66-C

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Полтавський будівельний технікум 
транспортного будівництва у 2020 році та рішення приймальної комісії від «04» 
вересня 2020 року, протокол №18,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «20» вересня 2020 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Директор Васільєв Є.О.
(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
Полтавський будівельний 
технікум транспортного 

будівництва

Додаток до наказу від «04»  вересня 2020 року 
№ 66-C

133 Галузеве машинобудування Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
ЕБ
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7180324 719067

Демчик Вячеслав Іванович 51994373 TA 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Експлуатація та 
ремонт підйомно-
транспортних, 
будівельних і 
дорожніх машин і 
обладнання

360

2 7179039 719067

Стисло Євгеній Олексійович 51994376 TA 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Експлуатація та 
ремонт підйомно-
транспортних, 
будівельних і 
дорожніх машин і 
обладнання

356

1



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
Полтавський будівельний 
технікум транспортного 

будівництва

Додаток до наказу від «04»  вересня 2020 року 
№ 66-C

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
ЕБ
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7365294 716793

Замурей Євгеній Вікторович 50672847 TA 30.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Будівництво, 
експлуатація і 
ремонт 
автомобільних доріг 
та аеродромів

421

2


