
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Одеський  державний  екологічний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ОДЕСА

(населений пункт)

від «23» вересня 2022 року №155-c

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеський державний екологічний університет 
у 2022 році та рішення приймальної комісії від «08» вересня 2022 року, протокол 
№32,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «03» жовтня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 1 арк.

Ректор Сергій СТЕПАНЕНКО
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Одеський державний 
екологічний університет

Додаток до наказу від «23»  вересня 2022 року 
№ 155-c

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 11619615 110281
9

Гнатій Ілля Євгенович 52966333 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0237815 Комп'ютерні 
науки

153,712

2 11545197 110281
9

Лопатньов Роман Костянтинович 52956022 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0201448 Комп'ютерні 
науки

148,928

3 11618876 110281
9

Чернов Олександр Олександрович 46363635 HK 31.05.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0491459 Комп'ютерні 
науки

157,768

1


