
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 №201-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 
№ 201-С

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
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якого відбувається вступ

номери 
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ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності
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1 8393080 740495

Голодняк Дмитро Андрійович 51789335 TE 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0053077 Агроінженерія 135,867

2 7355435 740495

Залуцький Степан Дмитрович 51802265 TE 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0110771 Агроінженерія 144,514

3 7359763 740495

Прендкович Олександр Ярославович 51789476 TE 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0106104 Агроінженерія 128,173

1



4 7868522 740495

Тучапський Андрій Ігорович 51788450 TE 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0100454 Агроінженерія 130,287

2


