
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  підрозділ  Національного  університету  біоресурсів  і 

(найменування закладу вищої освіти)

 природокористування  України  "Бережанський  агротехнічний  інститут" 

НАКАЗ
БЕРЕЖАНИ
(населений пункт)

від «01» вересня 2020 року №147-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений підрозділ Національного 
університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський 
агротехнічний інститут" у 2020 році та рішення приймальної комісії від «01» 
вересня 2020 року, протокол №16,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2020 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Директор Жибак М.М.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 
"Бережанський агротехнічний 

інститут"

Додаток до наказу від «01»  вересня 2020 року 
№ 147-С

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету
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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
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1 8061291 730630
Вільчинська Галина Іванівна 000008 AC 22.06.1996 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Облік і аудит 197,421

2 8060464 730630
Долінська Зоряна Василівна 34968818 BK 27.06.2008 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Облік і аудит 195,381

3 8060126 730630
Кирейчиков Андрій Вікторович 42359341 TM 12.05.2012 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Облік і аудит 191,872

4 8060746 730630
Левицький Ярослав Ігорович 27120074 TE 25.06.2005 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Облік і аудит 189,812

5 8061039 730630
Мирончик Олег Констянтинович 36197354 TE 21.06.2009 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Облік і аудит 192,066

1



6 8061693 730630

Шемлій Лілія Володимирівна 52106639 TE 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Облік і аудит 190,454

2


