
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ КОЛЕДЖ РИБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

НАКАЗ

« » 2021р. Херсон

Про зарахування на навчання

На підставі Правил прийому до Херсонського морського коледжу 
рибної промисловості у 2021 ропі, затвердженого наказом начальника 
коледжу №222 від 24.12.2020 та враховуючі протокол №37 приймальної 
комісії від 25 листопада 2021 року,

НАКАЗУЮ:

1. Зарахувати з 01 грудня 2021 року курсантами 1 курсу заочної форми 
здобуття освіти зі скороченим терміном навчання за спеціальністю 271 
Річковий та морський транспорт спеціалізація 271.01 Навігація і 
управління морськими суднами освітня програма Судноводіння на 
морських шляхах за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.

2. Бухгалтерії коледжу заключите договори на навчання.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Додаток: на 1 арк.

В.о. начальника коледжу Костянтин СТАСЮК



ПОГОДЖЕНО:

В.о. заступника начальника з НВР

Головний бухгалтер

Відповідальний секретар ПК 

Адміністратор бази даних ЄДЕБО

Вікторія СОЛОВЙОВА

Ольга ПОГОРІЛА

Костянтин ЛОПАТНЬОВ

Сергій КОЛІСНІЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти 
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський морський 
коледж рибної промисловості

Додаток до наказу від «25» листопада 2021 
року

№ 234

271 Річковий та морський транспорт/271.01 
Навігація і управління морськими суднами Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна
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І 10300079 924486 Соколов Максим Олександрович 02888! 12 20.06.201 1 Диплом 
кваліфікованого робітника

Судноводіння на 
морських шляхах

256,000

7 10300055 924486 1 Новкопляс Денис Вікторович 00 1842 - 30.06.2004 Диплом 
кваліфікованого робітника

Судноводіння на 
морських шляхах

290,000
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