
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 «14» вересня 2020 року №200-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 «14» 
вересня 2020 року, протокол №25,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2020 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб 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 «14»  вересня 2020 року 
№ 200-С

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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тип документа про освітній 
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якого відбувається вступ
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1 7363877 760852

Бойко Володимир Васильович 52029422 BK 08.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0052956 Агроінженерія 126,866

2 7358141 760852

Мелешко Тарас Васильович 52001771 BK 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0232892 Агроінженерія 110,199

3 7407120 760852

Скубій Юрій Тарасович 51789607 TE 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0060522 Агроінженерія 124,047

1



4 7933815 760852

Явний Тарас Іванович 51790615 TE 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0308114 Агроінженерія 116,408

2


