
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Первомайський  медичний  фаховий  коледж  Миколаївської  обласної  ради 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ПЕРВОМАЙСЬК
(населений пункт)

від «30» липня 2021 року №161-н

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Первомайський медичний фаховий коледж 
Миколаївської обласної ради у 2021 році та рішення приймальної комісії від «30» 
липня 2021 року, протокол №20,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Директор Ольга ПРИСЯЖНЮК
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
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Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада
Первомайський медичний 

фаховий коледж 
Миколаївської обласної ради

Додаток до наказу від «30»  липня 2021 року 
№ 161-н

223 Медсестринство Комунальна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 8553896 817024
Галісевич Юлія Сергіївна 52197580 MK 11.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

лікувальна справа 432,000

2 8519050 817024
Кшапко Денис Ігорович 52499282 KC 14.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

лікувальна справа 436,800

3 8514673 817024
Мазуренко Владислава Володимирівна 52499297 KC 14.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

лікувальна справа 442,050

4 8550842 817024
Пушина Анастасія Анатоліївна 52200578 MK 11.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

лікувальна справа 458,850
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5 8550223 817024
Чеботар Софія Андріївна 52197790 MK 11.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

лікувальна справа 458,850

2


