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

Форма № Н-1.03.1
Державний вищий навчальний заклад "Білгород-Дністровський морський 

рибопромисловий технікум"
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ

(населений пункт)

від «09» серпня 2019 року №186

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний вищий навчальний заклад 
"Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум" у 2019 році та 
рішення приймальної комісії від «09» серпня 2019 року, протокол №20,

НАКАЗУЮ:

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

Директор Бурдюжа Л.М.
(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
Державний вищий навчальний 
заклад "Білгород-Дністровський 
морський рибопромисловий 

технікум"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2019 року 
№ 186

181 Харчові технології 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

6791070 Афанасьєв Станіслав Валентинович 23638323 CE 29.03.2004 
Диплом молодшого спеціаліста

Зберігання, 
консервування та 
переробка риби і 
морепродуктів

12

6790817 Білий Денис Володимирович 243219 B19 01.07.2019 Диплом 
бакалавра

Зберігання, 
консервування та 
переробка риби і 
морепродуктів

14

6791094 Еберт Роман Олександрович 45525262 XE 14.06.2013 
Диплом молодшого спеціаліста

Зберігання, 
консервування та 
переробка риби і 
морепродуктів

10

6790761 Корчагін Євгеній Вікторович 41317098 KB 30.06.2011 
Диплом спеціаліста

Зберігання, 
консервування та 
переробка риби і 
морепродуктів

12

1



6790976 Якимюк Денис Олександрович 35326076 CK 04.07.2008 
Диплом спеціаліста

Зберігання, 
консервування та 
переробка риби і 
морепродуктів

14

2


