
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 №198-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 «15» 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 
№ 198-С

205 Лісове господарство Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 8074394 761271

Брояк Діана Олегівна 51788350 TE 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0239153 Лісове господарство 137,037

2 7753242 761271

Кузюк Юрій Ярославович 51907957 BA 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0267087 Лісове господарство 132,59

3 7894310 761271

Фортельний Володимир Сергійович 51907287 BA 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0348030 Лісове господарство 163,149

1



4 7849349 761271

Фошка Олександр Дмитрович 51795371 PH 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0201693 Лісове господарство 129,693

2


