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

Форма № Н-1.03.1
Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  "Дніпровський  медичний 

(найменування закладу освіти)

 інститут  традиційної  і  нетрадиційної  медицини" 

НАКАЗ
ДНІПРО

(населений пункт)

від «01» вересня 2022 року №2740-СН

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини" у 2022 
році та рішення приймальної комісії від «26» серпня 2022 року, протокол №33,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» 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 Сергій АБРАМОВ
(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

Без підпорядкування

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Дніпровський 
медичний інститут 
традиційної і 
нетрадиційної 
медицини"

Додаток до наказу від «01»  вересня 2022 року 
№ 2740-СН

222 Медицина Приватна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 10831670 999755

Дмитренко Єлизавета Сергіївна 51886370 HP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0007002 Медицина 142,584

1



2 10992721 999755

Підгорна Катерина Павлівна 53221629 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0020069 Медицина 147,784

3 10827532 999755

Хамула Діана Сергіївна 52300548 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0010025 Медицина 147,732

2


