
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.1
Комунальний  заклад  "Чернігівський  базовий  фаховий  медичний  коледж" 

(найменування закладу вищої освіти)

 Чернігівської  обласної  ради 

НАКАЗ
ЧЕРНІГІВ

(населений пункт)

від «09» вересня 2020 року №62-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Комунальний заклад "Чернігівський базовий 
фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради у 2020 році та рішення 
приймальної комісії від «09» вересня 2020 року, протокол №29,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «21» вересня 2020 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 арк.

Директор Самойленко М.М.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації
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1 7192877 675416

Алісієнко Анастасія Володимирівна 51832127 EH 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0296220 сестринська справа 438

2 8189011 675416

Боротюк Каріна Віталіївна 52105140 EH 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0082437 сестринська справа 409

3 8190985 675416

Боротюк Лілія Віталіївна 52105131 EH 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0082465 сестринська справа 405

4 7864134 675416

Бубен Олександр Олексійович 50840386 EH 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0380100 сестринська справа 406,5
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5 7981727 675416
Костюкова Ольга Андріївна 33839839 EH 21.06.2008 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0372772 сестринська справа 432,25
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1 7212452 675415

Голуб Артур Володимирович 51834714 EH 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0253787 лікувальна справа 451,75

2 7346454 675415

Кримський Михайло Сергійович 51834147 EH 29.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0249165 лікувальна справа 431

3 7948370 675415

Назаренко Дмитрій Дмитрович 51834190 EH 29.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0248890 лікувальна справа 441

4 7280487 675415

Павленко Вероніка Олександрівна 51832231 EH 01.08.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0306281 лікувальна справа 436,75
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5 8458260 675415

Труш Ірина Юріївна 51833385 EH 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0373123 лікувальна справа 439,95
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1 7369853 675417

Костоглод Діана Анатоліївна 51836612 EH 29.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0160963 акушерська справа 447,5

2 7873320 675417
Прокопенко Яна Анатоліївна 37941085 EH 27.05.2010 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0094762 акушерська справа 444,5

3 7800972 675417

Скорина Вікторія Олегівна 52050207 EH 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0371503 акушерська справа 390

4 7423022 675417

Ярченко Анастасія Євгеніївна 51880758 EH 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0279217 акушерська справа 392
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