
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 «22» липня 2021 року №1168/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2021 
році та рішення приймальної комісії від «22» липня 2021 року, протокол №7,

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 1 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 «22»  липня 2021 року 
№ 1168/ст

272 Авіаційний транспорт Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 10014916 945807
Ескудеро Дефаз Франкосмід 

Бладімір
05269412 26.07.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Льотна експлуатація 
повітряних суден

344,570

2 10153170 945807
Комі Каділобарі 

Сатурдей
27514925 NGWASSCS 
30.06.2018 Атестат про повну 
загальну середню освіту

Льотна експлуатація 
повітряних суден

315,000

3 9977877 945807
Рахмані Мохаммад Мехді Хаді 974185 N-102 12.12.2016 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Льотна експлуатація 
повітряних суден

387,450

4 10013116 945807

Сантандер 
Лондоно

Саманта Ніколь 05788205 24.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Льотна експлуатація 
повітряних суден

343,400

1


