
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 №146-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 
№ 146-С

242 Туризм Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету
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1 8083159 765788
Деркач Артур Леонідович 49314069 BK 28.02.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Туризм 192,321

2 8082323 765788
Клюєва Сніжана Олександрівна 42655431 XE 26.04.2012 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Туризм 192,474

3 8081399 765788
Коваль Андрій Васильович 50102107 BA 23.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Туризм 193,086

4 8082675 765788
Павлюк Анатолій Валерійович 009780 MA 24.06.1994 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Туризм 196,299

5 8082072 765788
Пац Олег Васильович 36113303 BK 30.06.2009 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Туризм 192,066
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