
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 №155-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 №17,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2020 року студентами 1 курсу заочної 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 
№ 155-С

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету
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1 8065189 734599
Долгов Дмитро Андрійович 48046276 XE 30.05.2015 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Облік і аудит 196,952

2 8065507 734599
Когут Денис Михайлович 49149224 MK 30.05.2016 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Облік і аудит 192,239

3 8065996 734599
Криса Сергій Ігорович 36198279 TE 21.06.2009 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Облік і аудит 194,718

4 8066317 734599
Павлишин Іван Андрійович 36196995 TE 21.06.2009 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Облік і аудит 191,617

5 8063675 734599
Петренко Богдан Олегович 42987440 BK 12.05.2012 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Облік і аудит 192,943

1



6 8064895 734599

Ткач Олександр Михайлович 51788351 TE 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Облік і аудит 190,291

2


