
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 «28» липня 2020 року №50-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 «28» липня 2020 року, протокол №18,

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 3 арк.

Директор Самойленко М.М.
(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

Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад 
"Чернігівський базовий 
фаховий медичний коледж" 
Чернігівської обласної ради

Додаток до наказу від «28»  липня 2020 року 
№ 50-С

223 Медсестринство Комунальна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 6958712 675407
Ашомко Назар Олександрович 51425550 EH 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

лікувальна справа 382

2 7013641 675407
Биховець Руслана Олегівна 51426514 EH 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

лікувальна справа 367

3 6874512 675407
Волков Марк Вікторович 51725691 KX 15.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

лікувальна справа 357

4 6871826 675407
Лоза Вікторія Вікторівна 51425467 EH 15.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

лікувальна справа 359

5 6875510 675407
Лученінова Євгенія Андріївна 51426794 EH 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

лікувальна справа 363
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6 6887336 675407
Маєвська Руслана Андріївна 51421836 EH 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

лікувальна справа 380,1

7 6949735 675407
Прохоренко Ілона Олександрівна 51425455 EH 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

лікувальна справа 355

8 6941444 675407
Тевкун Анастасія Олександрівна 51422163 EH 09.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

лікувальна справа 345

9 6902656 675407
Шульга Дарина Сергіївна 51427060 EH 15.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

лікувальна справа 347
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1 6873532 728280
Сербін Світлана Миколаївна 50970917 EH 14.06.2019 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

сестринська справа 344
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