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

Форма № Н-1.03.1
Національний  авіаційний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «07» вересня 2022 року №1277/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2022 
році та рішення приймальної комісії від «07» вересня 2022 року, протокол №11,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «19» 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 Максим ЛУЦЬКИЙ
(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

Міністерство освіти і науки України Національний 
авіаційний університет

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 1277/ст

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11165009 983006

Бех Максим Володимирович 53556854 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0434265 Публічне 
управління та 
адміністрування

144,900

2 10713275 983006

183-8019662 Єлизавета Олексіївна 53533951 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0106030 Публічне 
управління та 
адміністрування

152,600

3 11127783 983006

Король Аліна Ігорівна 53357056 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0095401 Публічне 
управління та 
адміністрування

142,400

1



4 11065841 983006

Медведєва-
Яцюк

Аріна Андріївна 53145274 KB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0271123 Публічне 
управління та 
адміністрування

145,600

5 11057004 983006

Морус Марія Олександрівна 53357696 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0051203 Публічне 
управління та 
адміністрування

152,600

6 11285342 983006

Панімаш Дана Олексіївна 52992689 EP 21.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0128645 Публічне 
управління та 
адміністрування

158,900

2


