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

Форма № Н-1.03.1
Сумський  державний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
Суми

(населений пункт)

від «12» вересня 2022 року №0959-ІІІ

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Сумський державний університет у 2022 році 
та рішення приймальної комісії від «12» вересня 2022 року, протокол №61,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 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 2 арк.

Ректор Василь КАРПУША
(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 Сумський державний 
університет

Додаток до наказу від «12»  вересня 2022 року 
№ 0959-ІІІ

017 Фізична культура і спорт Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 11513589 101150
9

Болдирєв Олексій Андрійович 53209531 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

фізична 
культура і спорт

199,020

2 11528346 101150
9

Курило Денис Анатолійович 18010083 CM 21.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

фізична 
культура і спорт

170,130

3 11514224 101150
9

Лисенко Даніїл Русланович 52056984 CM 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

фізична 
культура і спорт

197,950

1



4 11536677 101150
9

Слєсарєв Іван Андрійович 48830108 CM 28.05.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

фізична 
культура і спорт

156,220

2


