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

Форма № Н-1.03.1
Український  державний  університет  залізничного  транспорту 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ХАРКІВ

(населений пункт)

від «12» вересня 2022 року №283с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Український державний університет 
залізничного транспорту у 2022 році та рішення приймальної комісії від «12» 
вересня 2022 року, протокол №41,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «12» 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 1 арк.

Ректор Сергій ПАНЧЕНКО
(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
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «12»  вересня 2022 року 
№ 283с

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб
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1 11315730 108778
1

Безус Артем Ігорович 52118434 HP 15.09.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

0,000

2 10480581 108778
1

Ляхова Марина Олександрівна 36159476 HP 26.06.2009 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

0,000

1


