


               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 35 "СК"

204 Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10695915 100643
2

Бодько Максим Олександрович 53139260 EH 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0151639 Технологія 
виробництва і 
переробки 
продукції 
тваринництва

166,220

5



2 11321444 100643
2

Божко Дмитро Андрійович 53114092 EH 31.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0280513 Технологія 
виробництва і 
переробки 
продукції 
тваринництва

154,324

3 11243982 100643
2

299-8029336 53163472 CM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0428388 Технологія 
виробництва і 
переробки 
продукції 
тваринництва

156,648

4 10697532 100643
2

Руденко Владислав Станіславович 53100902 EH 27.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0043172 Технологія 
виробництва і 
переробки 
продукції 
тваринництва

142,973

5 10778751 100643
2

Сорока Софія Олегівна 53108785 EH 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0160082 Технологія 
виробництва і 
переробки 
продукції 
тваринництва

157,816

6 11197913 100643
2

Федай Владислав Валерійович 53141159 CM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0435402 Технологія 
виробництва і 
переробки 
продукції 
тваринництва

154,324

6


