


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 №31-05-584/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 2 курсу денної 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 
№ 31-05-584/с

081 Право Державна Молодший спеціаліст Денна 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

6250404 Жураховський Андрій Дмитрович 51081465 CM 08.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0306197 Право 355

6356548 Люблінський Нікіта Олександрович 51157878 XM 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0280026 Право 383
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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 
№ 31-05-584/с

271 Річковий та морський 
транспорт Державна Молодший спеціаліст Денна 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

6329115 Збаращенко Матвій Олегович 50906211 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0024427 Річковий та морський 
транспорт

396

6348732 Середа Артур Олександрович 50873203 HP 19.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0104585 Річковий та морський 
транспорт

435

6303233 Янович Данііл Євгенович 51102284 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0116549 Річковий та морський 
транспорт

387
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