
ПРОТОКОЛ    № 5 

Засідання приймальної комісії Національного  

університету водного господарства та  

природокористування 

від 29.01.2019 р. 

 

ГОЛОВА            В.С. МОШИНСЬКИЙ         

                                                 

СЕКРЕТАР                                                           Р.В. ЖОМИРУК 

 

ПРИСУТНІ: О. Лагоднюк, В. Сорока, Н. Савіна, Н. Вальчук, Т. Рудобілець,       

П. Тадеєв, С. Матус, В. Пахаренко, А. Прищепа, О. Брежицька, Р. Макаренко,         

О. Корнійчук, Н. Ковшун,  О. Стахів, М. Хлапук, О. Ніколайчук, В. Цимбалюк,   

В. Пасічнюк, З. Маланчук, І. Григус, Ю. Турбал,  В. Вечер, Д. Пуха, Н. 

Ковальчук, Ж. Бузницька, А. Клімова, Н. Погребняк, Н. Белоконь, В. Ярощук. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про поновлення до складу студентів та допуск до складання академічної 

різниці. 

2. Про прийняття рішення щодо надання згоди на прийом іноземців на 

навчання до університету.   

 

СЛУХАЛИ: 
1. Ж.Бузницьку, відповідальну за переведення та поновлення студентів, з  
інформацією про поновлення до складу студентів та допуск до складання 
академічної різниці. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Кравчука Максима Олександровича рекомендувати до поновлення на 

вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 5 курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання Навчально-

наукового інституту будівництва та архітектури за спеціальністю «Будівництво 

та цивільна інженерія» (освітня програма «Технологія будівельних виробів, 

конструкцій і матеріалів») зі скороченим терміном навчання, за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб з 1 лютого  2019 року.  

 Навчався на 4 курсі денної форми навчання за спеціальністю 

«Будівництво та цивільна інженерія» (освітня програма «Технологія 

будівельних виробів, конструкцій і матеріалів», скорочений термін навчання). 

Був відрахований за академічну неуспішність наказом С № 454 від 27.07.2018 р.  

Академічна різниця відсутня. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.2. Гуляка Віталія Володимировича рекомендувати до поновлення на 

вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 4 курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання Навчально-

наукового інституту водного господарства та природооблаштування за 

http://www.nuwm.rv.ua/university/rectorate/laghodnjuk-olegh-anatolijovich


напрямом підготовки «Гідроенергетика» за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб, з 1 лютого 2019 року.  

 Навчався на 3 курсі денної форми навчання за напрямом підготовки 

«Гідроенергетика». Був відрахований за академічну неуспішність наказом            

С № 616 від 30.08.2018 р. 

Академічна різниця складена повністю і вчасно. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.3. Хоменчук Аліну Валеріївну рекомендувати до поновлення на вакантне 

місце ліцензійного обсягу до складу студентів 5 курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання Навчально-

наукового інституту водного господарства та природооблаштування за 

напрямом підготовки «Гідротехніка (водні ресурси)» за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб, з 1 лютого 2019 року.  

 Навчалася на 4 курсі денної форми навчання за напрямом підготовки 

«Гідротехніка (водні ресурси)». Була відрахована за академічну неуспішність 

наказом С № 466 від 27.06.2018 р. 

Академічна різниця складена повністю і вчасно. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.4. Перетятка Андрія Віталійовича рекомендувати до поновлення на 

вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 5 курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання Навчально-

наукового інституту будівництва та архітектури за спеціальністю «Будівництво 

та цивільна інженерія» (освітня програма «Теплогазопостачання та 

вентиляція») зі скороченим терміном навчання, за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб, з 1 лютого 2019 року.  

 Навчався на 4 курсі денної форми навчання за напрямом підготовки 

«Будівництво» (освітня програма «Теплогазопостачання та вентиляція», 

скорочений термін навчання). Був відрахований за академічну неуспішність 

наказом С № 454 від 26.06.2018 р.  

 Академічна різниця складена повністю і вчасно. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.5. Шевченка Олександра Станіславовича рекомендувати до поновлення на 

вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 5 курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання Навчально-

наукового інституту будівництва та архітектури за спеціальністю «Будівництво 

та цивільна інженерія» (освітня програма «Промислове та цивільне 

будівництво») зі скороченим терміном навчання, за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб з 1 лютого  2019 року.  



 Навчався на 5 курсі заочної форми навчання за напрямом підготовки 

«Будівництво» (професійне спрямування «Промислове та цивільне 

будівництво», скорочений термін навчання). Був відрахований за невиконання 

навчального плану наказом С № 483 від 30.06.2016 р.  

Академічна різниця складена повністю і вчасно. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.6. Перепелицю Катерину Олександрівну рекомендувати до складання 

академічної різниці для зарахування на вакантне місце ліцензійного обсягу до 

складу студентів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної 

форми навчання Навчально-наукового інституту права за спеціальністю 

«Право» за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.  

 Термін складання – до 10.02.2019 року. 

 Академічна різниця: 

 1. Історія політичних і правових вчень – залік. 

 2. Організація судових і правоохоронних органів – екзамен. 

 3. Земельне і аграрне право – екзамен. 

 4. Конституційне право зарубіжних країн – залік.  

 Навчалася на 2 курсі денної форми навчання за спеціальністю «Право» 

прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ. Була 

відрахована за власним бажанням наказом № 1692 від 10.12.2018 р. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.7. Шпарагу Андрія Віталійовича рекомендувати до поновлення на вакантне 

місце ліцензійного обсягу до складу студентів 5 курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання Навчально-

наукового механічного інституту за напрямом підготовки «Машинобудування» 

за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, з 1 лютого 2019 року. 

 Навчався на 4 курсі денної форми навчання за напрямом підготовки 

«Машинобудування». Був відрахований за академічну неуспішність наказом С 

№ 457 від 25.05.2017 р.  

Академічної різниці немає. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.8. Божука Михайла Васильовича рекомендувати до поновлення на вакантне 

місце ліцензійного обсягу до складу студентів 4 курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання Навчально-

наукового інституту будівництва та архітектури за спеціальністю «Будівництво 

та цивільна інженерія» (освітня програма «Теплогазопостачання та 

вентиляція») зі скороченим терміном навчання, за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб, з 1 лютого 2019 року. 



 Навчався на 5 курсі заочної форми навчання за напрямом підготовки 

«Будівництво» (освітня програма «Теплогазопостачання та вентиляція», 

скорочений термін навчання). Був відрахований за академічну неуспішність 

наказом С № 454 від 26.06.2018 р.  

Академічна різниця складена повністю і вчасно. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Р.Жомирука, відповідального секретаря приймальної комісії, з інформацією 

про абітурієнтів (іноземних громадян) та відповідності поданих  ними 

документів Правилам прийому на навчання до Національного університету 

водного господарства та природокористування у 2019 році: 

 

2.1. Боатенг Бенджамін Агєнім 
 

Країна проживання – Республіка Гана 

Паспортний документ – паспорт G1760418 

Рівень освіти – свідоцтво про закінчення школи №0050146039, видане 

Центром Кумасі  30.06. 2014 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Боатенга Бенджаміна 

Агєнім щодо отримання освіти в Національному університеті водного 

господарства та природокористування та необхідності мовної підготовки до 

основного навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Подані Боатенгом Бенджаміном Агєнім документи  відповідають 

Правилам прийому на навчання до Національного університету водного 

господарства та природокористування у 2019 році і їй може бути видане 

запрошення на навчання до підготовчого відділення Національного 

університету водного господарства та природокористування встановленого 

зразка. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

2.2. Юссуф Рукіа 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 

Паспортний документ – паспорт NBE473801 

Рівень освіти – свідоцтво бакалавра №3696, видане Центром Мороні 

03.09.2006 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Юссуфа Рукіа щодо 

отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 

навчання. 



УХВАЛИЛИ: 

2.2. Подані Юссуфом Рукіа документи  відповідають Правилам прийому на 

навчання до Національного університету водного господарства та 

природокористування у 2019 році і йому може бути видане запрошення на 

навчання до підготовчого відділення Національного університету водного 

господарства та природокористування встановленого зразка. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

2.3. Анссумудін Мбочезі 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 

Паспортний документ – паспорт NBE483739 

Рівень освіти – сертифікат про успішне завершення навчання №003334, 

виданий Центром Мороні 25.07.2018 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Анссумудіна Мбочезі 

щодо отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.3. Подані Анссумудіном Мбочезі документи  відповідають Правилам 

прийому на навчання до Національного університету водного 

господарства та природокористування у 2019 році і йому може бути видане 

запрошення на навчання до підготовчого відділення Національного 

університету водного господарства та природокористування встановленого 

зразка. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

2.4. Лоутфі Мусса Мзе 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 

Паспортний документ – паспорт NBE486440 

Рівень освіти – сертифікат про успішне завершення навчання №01665, 

виданий Центром Фомбоні 21.08.2011 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Лоутфі Мусси Мзе щодо 

отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.4. Подані Лоутфі Муссою Мзе документи  відповідають Правилам прийому 

на навчання до Національного університету водного господарства та 

природокористування у 2019 році і йому може бути видане запрошення на 



навчання до підготовчого відділення Національного університету водного 

господарства та природокористування встановленого зразка. 

 
Голосували: 
 «За» – одноголосно. 
 
2.5. Сагафа Бакар 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 
Паспортний документ – паспорт NBE339750 
Рівень освіти – сертифікат про успішне завершення навчання №04584, 
виданий Центром Мороні 26.07.2014 р. 
 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Сагафа Бакара щодо 
отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 
природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 
навчання. 
 
УХВАЛИЛИ: 
2.5. Подані Сагафою Бакаром документи  відповідають Правилам прийому на 
навчання до Національного університету водного господарства та 
природокористування у 2019 році і йому може бути видане запрошення на 
навчання до підготовчого відділення Національного університету водного 
господарства та природокористування встановленого зразка. 
 
Голосували: 
 «За» – одноголосно. 
 
2.6. Аяд Бакар Сойліхі Суді 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 
Паспортний документ – паспорт NBE381532 
Рівень освіти – сертифікат про успішне завершення навчання №03927, 
виданий Центром Мороні 29.07.2016 р. 
 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Аяда Бакара Сойліхі Суді 
щодо отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 
природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 
навчання. 
 
УХВАЛИЛИ: 
2.6. Подані Аядом Бакаром Сойліхі Суді документи  відповідають Правилам 
прийому на навчання до Національного університету водного 
господарства та природокористування у 2019 році і йому може бути видане 
запрошення на навчання до підготовчого відділення Національного 
університету водного господарства та природокористування встановленого 
зразка. 
 
Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 



2.7. Антуфата Мохамед 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 

Паспортний документ – паспорт NBE380957 

Рівень освіти – сертифікат про успішне завершення навчання №4390, 

виданий Центром Мороні від 26.07.2014 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Антуфати Мохамед щодо 

отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.7. Подані Антуфатою Мохамед документи  відповідають Правилам прийому 

на навчання до Національного університету водного господарства та 

природокористування у 2019 році і їй може бути видане запрошення на 

навчання до підготовчого відділення Національного університету водного 

господарства та природокористування встановленого зразка. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

2.8. Ісмаел Бен Хамза 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 

Паспортний документ – паспорт NBE466243 

Рівень освіти – сертифікат про успішне завершення навчання №00259, 

виданий Центром Мороні від 25.07.2018 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Ісмаела Бена Хамзи щодо 

отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.8. Подані Ісмаелем Беном Хамза документи  відповідають Правилам 

прийому на навчання до Національного університету водного 

господарства та природокористування у 2019 році і йому може бути видане 

запрошення на навчання до підготовчого відділення Національного 

університету водного господарства та природокористування встановленого 

зразка. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

2.9. Нафуанті Ешата Алі 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 

Паспортний документ – паспорт NBE477358 



Рівень освіти – сертифікат про завершення середньої освіти №1982, виданий 

Центром Мороні від 12.09.2008 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Нафуанті Ешати Алі 

щодо отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.9. Подані Нафуанті Ешатою Алі документи  відповідають Правилам 

прийому на навчання до Національного університету водного 

господарства та природокористування у 2019 році і їй може бути видане 

запрошення на навчання до підготовчого відділення Національного 

університету водного господарства та природокористування встановленого 

зразка. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

2.10. Тоіхірем Ахамада Хамаді 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 

Паспортний документ – паспорт NBE443392 

Рівень освіти – сертифікат про успішне завершення навчання №1131, 

виданий Центром Мороні від 18.08.2011 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Тоіхірем Ахамада Хамаді 

щодо отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.10. Подані Тоіхірем Ахамада Хамаді документи  відповідають Правилам 

прийому на навчання до Національного університету водного 

господарства та природокористування у 2019 році і йому може бути видане 

запрошення на навчання до підготовчого відділення Національного 

університету водного господарства та природокористування встановленого 

зразка. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

2.11. Массім Шанфі 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 

Паспортний документ – паспорт NBE450268 

Рівень освіти – сертифікат про успішне завершення навчання №3233, 

виданий Центром Мороні від 27.08.2003 р. 

 



Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Массіма Шанфі щодо 

отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.11. Подані Массімом Шанфі документи  відповідають Правилам прийому на 

навчання до Національного університету водного господарства та 

природокористування у 2019 році і йому може бути видане запрошення на 

навчання до підготовчого відділення Національного університету водного 

господарства та природокористування встановленого зразка. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

2.12. Рафуанті Ахмеда 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 

Паспортний документ – паспорт NBE345824 

Рівень освіти – сертифікат про отримання середньої освіти №1603, виданий 

Центром Мороні від 26.07.2014 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Рафуанті Ахмеди щодо 

отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.12. Подані Рафуанті Ахмедою документи  відповідають Правилам прийому 

на навчання до Національного університету водного господарства та 

природокористування у 2019 році і їй може бути видане запрошення на 

навчання до підготовчого відділення Національного університету водного 

господарства та природокористування встановленого зразка. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

2.13. Абдурахім Мохамед 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 

Паспортний документ – паспорт NBE488581 

Рівень освіти – сертифікат про успішне завершення навчання №1549, 

виданий Центром Мороні від 17.07.2014 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Абдурахіма Мохамеда 

щодо отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 

навчання. 

 



УХВАЛИЛИ: 

2.13. Подані Абдурахімом Мохамедом документи  відповідають Правилам 

прийому на навчання до Національного університету водного 

господарства та природокористування у 2019 році і йому може бути видане 

запрошення на навчання до підготовчого відділення Національного 

університету водного господарства та природокористування встановленого 

зразка. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

2.14. Фатіма Ахамада 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 

Паспортний документ – паспорт NBE488500 

Рівень освіти – сертифікат про завершення середньої освіти №4042, виданий 

Центром Мороні від 26.08.2011 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Фатіми Ахамади щодо 

отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.14. Подані Фатімою Ахамадою документи  відповідають Правилам прийому 

на навчання до Національного університету водного господарства та 

природокористування у 2019 році і їй може бути видане запрошення на 

навчання до підготовчого відділення Національного університету водного 

господарства та природокористування встановленого зразка. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

2.15. Саід Ахамад Раха 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 

Паспортний документ – паспорт NBE487814 

Рівень освіти – сертифікат про успішне завершення навчання №02299, 

виданий Центром Мороні від 04.08.2018 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Саіда Ахамада Раха щодо 

отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 
2.15. Подані Саідом Ахамадою Раха документи  відповідають Правилам 
прийому на навчання до Національного університету водного 
господарства та природокористування у 2019 році і йому може бути видане 



запрошення на навчання до підготовчого відділення Національного 
університету водного господарства та природокористування встановленого 
зразка. 
 
Голосували: 
 «За» – одноголосно. 
 
2.16. Шаабана Суфайзаті 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 
Паспортний документ – паспорт NBE488500 
Рівень освіти – сертифікат про успішне завершення навчання №02566, 
виданий Центром Мороні від 04.08.2018 р. 
 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Шаабани Суфайзаті щодо 
отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 
природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 
навчання. 
 
УХВАЛИЛИ: 
2.16. Подані Шаабаною Суфайзаті документи  відповідають Правилам 
прийому на навчання до Національного університету водного 
господарства та природокористування у 2019 році і їй може бути видане 
запрошення на навчання до підготовчого відділення Національного 
університету водного господарства та природокористування встановленого 
зразка. 
 
Голосували: 
 «За» – одноголосно. 
 
2.17. Ассіата Ахамада 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 
Паспортний документ – паспорт NBE460778 
Рівень освіти – свідоцтво про загальну середню освіту №5903, видане 
Центром Мороні від 26.07.2014 р. 
 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Ассіата Ахамади щодо 
отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 
природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 
навчання. 
 
УХВАЛИЛИ: 
2.17. Подані Ассіата Ахамадою документи  відповідають Правилам прийому 
на навчання до Національного університету водного господарства та 
природокористування у 2019 році і їй може бути видане запрошення на 
навчання до підготовчого відділення Національного університету водного 
господарства та природокористування встановленого зразка. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 



2.18. Саід Юссуф Саід Адінан 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 

Паспортний документ – паспорт NBE307714 

Рівень освіти – свідоцтво про загальну середню освіту №4440, видане 

Центром Мороні від 27.08.2003 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Саіда Юссуфа Саіда 

Адінана щодо отримання освіти в Національному університеті водного 

господарства та природокористування та необхідності мовної підготовки до 

основного навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.18. Подані Саідом Юссуфом Саідом Адінаном документи  відповідають 

Правилам прийому на навчання до Національного університету водного 

господарства та природокористування у 2019 році і йому може бути видане 

запрошення на навчання до підготовчого відділення Національного 

університету водного господарства та природокористування встановленого 

зразка. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

2.19. Мауліда Камаль Бакарі 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 

Паспортний документ – паспорт NBE472939 

Рівень освіти – свідоцтво про загальну середню освіту №02676, видане 

Центром Мороні від 04.08.2018 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Мауліда Камаля Бакарі 

щодо отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.19. Подані Маулідою Камалем Бакарі документи  відповідають Правилам 

прийому на навчання до Національного університету водного 

господарства та природокористування у 2019 році і йому може бути видане 

запрошення на навчання до підготовчого відділення Національного 

університету водного господарства та природокористування встановленого 

зразка. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

 

 

 



2.20. Аллауі Саід Абділлах 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 

Паспортний документ – паспорт NBE485785 

Рівень освіти – свідоцтво про загальну середню освіту №1275, видане 

Центром Мороні від 30.07.2015 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Аллауі Саіда Абділлаха 

щодо отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 

навчання. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.20. Подані Аллауі Саідом Абділлахом документи  відповідають Правилам 

прийому на навчання до Національного університету водного 

господарства та природокористування у 2019 році і йому може бути видане 

запрошення на навчання до підготовчого відділення Національного 

університету водного господарства та природокористування встановленого 

зразка. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

2.21. Ан Ішата Алі Бакар 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 

Паспортний документ – паспорт NBE440297 

Рівень освіти – свідоцтво про загальну середню освіту №2172, видане 

Центром Мороні від 26.07.2014 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Ан Ішата Алі Бакар щодо 

отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.21. Подані Ан Ішатою Алі Бакар документи  відповідають Правилам 

прийому на навчання до Національного університету водного 

господарства та природокористування у 2019 році і їй може бути видане 

запрошення на навчання до підготовчого відділення Національного 

університету водного господарства та природокористування встановленого 

зразка. 

 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

 



2.22. Мустойфа Атумані 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 

Паспортний документ – паспорт NBE472458 

Рівень освіти – свідоцтво про загальну середню освіту №7977, видане 

Центром Мороні від 26.07.2014 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Мустойфи Атумані щодо 

отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.22. Подані Мустойфою Атумані документи  відповідають Правилам 

прийому на навчання до Національного університету водного 

господарства та природокористування у 2019 році і йому може бути видане 

запрошення на навчання до підготовчого відділення Національного 

університету водного господарства та природокористування встановленого 

зразка. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

 

 
 

ГОЛОВА ПРИЙМАЛЬНОЇ  

КОМІСІЇ 
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ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

Р.В. ЖОМИРУК 


