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

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут"

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
НІЖИН

(населений пункт)

від «22» липня 2019 року №27"СК"

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений підрозділ Національного 
університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський 
агротехнічний інститут" у 2019 році та рішення приймальної комісії від «22» липня 
2019 року, протокол №11,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного (регіонального) 
бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 1 арк.

Директор Лукач В.С.
(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

Відокремлений підрозділ 
Національного університету 

біоресурсів і 
природокористування України 
"Ніжинський агротехнічний 

інститут"

Додаток до наказу від «22»  липня 2019 року 
№ 27"СК"

275 Транспортні 
технології/275.03 на 

автомобільному транспорті
Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6196883 Мереуца Андрій Володимирович 33840843 EH 27.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Транспортні технології 
(на автомобільному 
транспорті)

13,896

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

Відокремлений підрозділ 
Національного університету 

біоресурсів і 
природокористування України 
"Ніжинський агротехнічний 

інститут"

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 30"СК"

275 Транспортні 
технології/275.03 на 

автомобільному транспорті
Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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

5910808 Бульковський Сергій Олександрович 42087808 EH 29.03.2012 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Транспортні технології 
(на автомобільному 
транспорті)

155,301

6194029 Слобожан Анатолій Анатолійович 012672 PЗ 20.06.1997 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Транспортні технології 
(на автомобільному 
транспорті)

160,393

5962440 Чепурний Микола Васильович 39690746 EH 30.06.2010 
Диплом молодшого спеціаліста

Транспортні технології 
(на автомобільному 
транспорті)

147,345

3


