


               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"

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка 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 11295944 108344
9

Бойко Вадим Андрійович 50570952 KB 30.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

1



2 11345496 108344
9

Грудина Станіслав Андрійович 52106469 EH 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

3 10501574 108344
9

Коденець Олександр Миколайович 16322592 EH 23.06.2001 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

4 11209946 108344
9

Кульгейко Олександр Михайлович 21208346 EH 27.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

5 10487148 108344
9

Панченко Вадим Вячеславович 48660311 EH 28.05.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

2
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спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10547178 968118

Очковський Владислав Анатолійович 49127907 EH 17.06.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

166,002

3



2 10738120 968118

Павлюк Андрій Віталійович 53113993 EH 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0301605 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

147,666

3 10616984 968118

Простантінов Олег Русланович 52360664 EH 02.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0064018 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

166,002

4 10894293 968118

Шевчун Ігор Олександрович 52360533 EH 02.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0339326 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

153,123

4


