


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Державний університет інфраструктури та технологій

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «16» серпня 2019 року №31-05-585/с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Коледж морського і річкового флоту 
Державного університету інфраструктури та технологій у 2019 році та рішення 
приймальної комісії від «16» серпня 2019 року, протокол №15,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

В.о. ректора Панін В.В.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Коледж морського і річкового 
флоту Державного університету 
інфраструктури та технологій

Додаток до наказу від «16»  серпня 2019 року 
№ 31-05-585/с

271 Річковий та морський 
транспорт/271.01 Навігація і 
управління морськими 

суднами
Державна Молодший спеціаліст Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

6274312 Коваленко Максим Вікторович 030595 K19 26.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Річковий та морський 
транспорт

13

6276277 Колєнчиков Максим Олександрович 31732476 HP 23.06.2007 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Річковий та морський 
транспорт

12

6392197 Унгурян Іван Олександрович 47692321 CK 20.01.2015 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Річковий та морський 
транспорт

13

6392040 Хану Григорій Іванович 032944 12 01.11.2013 Диплом 
кваліфікованого робітника

Річковий та морський 
транспорт

12

6274128 Чорний Максим Вікторович 030613 K19 26.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Річковий та морський 
транспорт

16

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Коледж морського і річкового 
флоту Державного університету 
інфраструктури та технологій

Додаток до наказу від «16»  серпня 2019 року 
№ 31-05-585/с

271 Річковий та морський 
транспорт/271.02 Управління 
судновими технічними 
системами і комплексами

Державна Молодший спеціаліст Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

6707813 Тудаков Валерій Олександрович 001043 Б 29.06.1993 Диплом 
кваліфікованого робітника

Річковий та морський 
транспорт

13

6393311 Цуркан Сергій Сергійович 36151755 CK 01.07.2009 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Річковий та морський 
транспорт

12

2


