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

Форма № Н-1.03.1
Приватне  акціонерне  товариство  "Вищий  навчальний  заклад 

(найменування закладу освіти)

 "Національна  академія  управління" 

НАКАЗ
м. КИЇВ

(населений пункт)

від «30» листопада 2022 року №54 - С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватне акціонерне товариство "Вищий 
навчальний заклад "Національна академія управління" у 2022 році та рішення 
приймальної комісії від «30» листопада 2022 року, протокол №46,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» грудня 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 ЄРОХІН
(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

Приватне акціонерне 
товариство "Вищий 
навчальний заклад 
"Національна академія 

управління"

Додаток до наказу від «30»  листопада 2022 року 
№ 54 - С

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Приватна Магістр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб
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іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11665508 110462
9

Бенько Володимир Володимирович 25387562 BK 30.06.2004 
Диплом магістра

Фінанси, 
банківська 
справа і 
страхування

130,000

2 11663533 110462
9

Ващишин Сергій Павлович 012161 M15 30.06.2015 
Диплом магістра

Фінанси, 
банківська 
справа і 
страхування

156,000

1



3 11666543 110462
9

Вітовський Петро Ярославович 45964502 KB 28.02.2014 
Диплом магістра

Фінанси, 
банківська 
справа і 
страхування

178,000

4 11674030 110462
9

Дулюк Вадим Валентинович 059585 ДCK 15.05.2004 
Диплом спеціаліста

Фінанси, 
банківська 
справа і 
страхування

129,000

5 11666379 110462
9

Яцина Богдан Олександрович 29850155 KB 01.06.2006 
Диплом спеціаліста

Фінанси, 
банківська 
справа і 
страхування

188,500

2


