
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  коледж" 

НАКАЗ
БЕРЕЖАНИ
(населений пункт)

від «29» липня 2020 року №101-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений підрозділ Національного 
університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський 
агротехнічний коледж" у 2020 році та рішення приймальної комісії від «29» липня 
2020 року, протокол №8,

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 4 арк.

В.о. директора Пилипишин С.І.
(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 коледж"

Додаток до наказу від «29»  липня 2020 року 
№ 101-С

051 Економіка Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 6950437 723458
Волощинська Христина Михайлівна 51709374 TE 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Економіка 448

2 7000772 723458
Фльонц Мар`яна Петрівна 50524480 TE 09.06.2018 

Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Економіка 403

1



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 коледж"

Додаток до наказу від «29»  липня 2020 року 
№ 101-С

071 Облік і оподаткування Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7019935 733829
Драбик Андрій Мирославович 42811364 TE 01.06.2012 

Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Облік і 
оподаткування

442

2 6892458 733829
Івашків Софія Павлівна 51697151 TE 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Облік і 
оподаткування

445

3 6900680 733829
Романів Ольга Ігорівна 30073813 TE 24.06.2006 

Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Облік і 
оподаткування

434

4 6903550 733829
Хоптій Христина Михайлівна 51704489 TE 14.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Облік і 
оподаткування

414

2



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 коледж"

Додаток до наказу від «29»  липня 2020 року 
№ 101-С

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 6892202 714717
Пантелеймін Юлія Іванівна 51697071 TE 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

444

2 6906309 714717
Петрів Богдан Володимирович 51697091 TE 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

465

3



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 коледж"

Додаток до наказу від «29»  липня 2020 року 
№ 101-С

101 Екологія Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 6876601 709464
Гураль Віталій Юрійович 51788100 TE 13.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Екологія 441

2 6991730 709464
Макі Христина Олександрівна 51704657 TE 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Екологія 438

3 6879946 709464
Цвик Любомир Володимирович 51697058 TE 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Екологія 432

4


