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

Форма № Н-1.03.1
Національний  авіаційний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «09» серпня 2021 року №1241/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2021 
році та рішення приймальної комісії від «09» серпня 2021 року, протокол №14,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Т.в.о. ректора Павло БОРСУК
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 1241/ст

081 Право Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету
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1 9002989 844548

Григоренко Маргарита Олександрівна 52658108 XM 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0274951; 2021р. 
- 0274951; 
2021р. - 
0274951

Правознавство 189,771

2 9052572 844548

Дмитренко Денис Дмитрович 52545585 BH 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Правознавство 191,200

3 9730386 844548

Трубанов Даниїл Андрійович 52539998 CM 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0271492; 2021р. 
- 0271492; 
2021р. - 
0271492

Правознавство 169,550

1



4 8829988 844548

Ципан Анжела Сергіївна 52642965 KB 18.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0215316; 2021р. 
- 0215316; 
2021р. - 
0215316

Правознавство 189,100

2


