
Відокремлений структурний підрозділ  
"Ніжинський фаховий коледж Національного університету 

біоресурсів і природокористування України"  
 
 

П Р О Т О К О Л  
 

25.10.2022 м. Ніжин                                           № 33 
 

Засідання приймальної комісії  
 
Голова приймальної комісії – Литовченко О.В. 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії – Романенко Т.В. 
Присутні: Божок Ю.А., Гусєв О.С., Дейкун П.В., Іванченко І.Г., Ландик О.Г., 

Сурмачевський М.С., Шевченко Н.О., Шеїн Т.В. 
 

Порядок денний: 
 

1. Переведення на вакантні місця державного замовлення до ВСП 
«Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» осіб, які зараховані на навчання за 
кошти фізичних осіб за денною формою навчання на основі базової загальної 
середньої освіти. 

 
СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови приймальної комісії Литовченко О.В., яка довела до 
відома присутніх, що відповідно до протоколу № 5 засідання конкурсної комісії 
МОН України від 24.10.2022 ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» 
надано 3 додаткових місця державного замовлення за денною формою навчання 
на основі базової загальної середньої освіти. Для спеціальності 208 Агроінженерія 
- 1 місце, для спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка – 1 місце, для спеціальності 071 Облік і оподаткування – 1 місце. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Відповідальний секретар приймальної комісії Романенко Т.В. та довела до 
відома присутніх, що відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття 
освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр особи зі 
спеціальними умовами вступу мають право на  переведення на вакантні місця 
державного замовлення у разі якщо вони зараховані на навчання за кошти 
фізичних, юридичних осіб. 

Тетяна Василівна зазначила, що враховуючи Правила прийому можуть бути 
переведені на додаткові місця державного замовлення: 

1. За спеціальністю 208 «Агроінженерія» : 
ЛОГВІН Антон Олександрович, вступник, місце проживання якого 
зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території. 



2. За спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка»: 

ПОПОВА Данііл Васильович, вступник, місце проживання якого 
зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території. 
 
3. За спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»: 
КОВАЛЕНКО Вікторія Юріївна, вступниця, місце проживання якої 
зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території.  

 
УХВАЛИЛИ: 

Перевести на вакантні місця державного замовлення до ВСП «Ніжинський 
фаховий коледж НУБіП України» осіб, які зараховані на навчання за кошти 
фізичних осіб за денною формою навчання на основі базової загальної середньої 
освіти: 

- за спеціальністю 208 Агроінженерія:  
- Логвіна Антона Олександровича. 

- за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка:  
- Попова Данііла Васильовича. 

- за спеціальністю 071 Облік і оподаткування: 
- Коваленко Вікторію Юріївну. 

 
Розмістити накази на зарахування на сайті коледжу та стендах приймальної 

комісії. 
 
 

 
 
 

Головв приймальної комісії                       Олена ЛИТОВЧЕНКО 
 
 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії       Тетяна РОМАНЕНКО 

 


