


               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «11»  вересня 2022 року 
№ 43 "СК"

275 Транспортні технології Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10544164 108360
4

Бойко Станіслав Олегович 49934762 EH 27.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

0,000

2 10721014 108360
4

Кардіян Андрій Іванович 51277335 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

0,000
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3 11185932 108360
4

Фалєвич Валентин Вячеславович 53479440 EH 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

0,000

4 10691605 108360
4

Якубов Денис Олександрович 53100672 EH 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

0,000
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «11»  вересня 2022 року 
№ 43 "СК"

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10624464 964346

Андрос Вадим Романович 53100950 EH 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0273225 Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

159,537

2 10780292 964346

Батрак Микола Григорович 53108193 EH 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0274166 Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

155,197
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3 10882462 964346

Клименко Артем Андрійович 53109847 EH 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0330077 Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

164,037

4 11112107 964346

Лисивець Богдан Сергійович 53113038 EH 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0154022 Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

137,495

5 11101071 964346

Машко Оксана Сергіївна 53113009 EH 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0049580 Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

170,586

6 10780777 964346

Ніколайчик Назарій Леонідович 53479447 EH 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0002652 Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

160,763

7 10851475 964346

Радченко Артур Олександрович 53108809 EH 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0133780 Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

162,073
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