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НАКАЗУЮ:
Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми 

здобуття освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб. Перелік студентів, зарахованих на
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226 Фармація, промислова фармація Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 9707484 892915
Лисенко Вероніка Ростиславівна 108353 В21 18.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. -
0072205

Фармація,
промислова
фармація

159,400

2 9745349 892915
Марущак Анастасія Олександрівна 108357 В21 18.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. -
0041835

Фармація,
промислова
фармація

186,300
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