
                                        

         CIMA Materials Order form /  
                                       Форма заказа материалов CIMA 

 
Please complete the form in full in English or Russian and fax to +38 (044) 585 53 64 or e-mail to oksana.khomenko@atc-global.com 

Пожалуйста, заполните форму на русском или английском языке и отправьте по факсу +38 (044) 585 53 64 или по эл.почте oksana.khomenko@atc-
global.com 

The Enrolment form is not valid unless signed by an authorised official and stamped with the company stamp / Форма не действительна без подписи уполномоченного лица и печати компании. 
 
 
*The invoice will be sent to you by fax or e-mail within 3 days upon receiving the form. / Счет будет отправлен в течение 3-х дней со дня получения 
регистрационной формы по факсу или электронной почте.  
 
Data / Дата _________________________________             Signature / Подпись ___________________________________________ 
 

Enrolment form is void unless the enclosed page is filled in! / 
Без второй страницы недействительно!

Candidate name / Имя кандидата:  

Company / Компания :  

Address / Фактический адрес   

Tel / Тел:  Fax/Факс:  

E-MAIL:  

Date of Birth/  Дата рождения  CIMA Contact ID / 
Регистрационный номер CIMA: 

 

Certificate level / Базовый уровень 

Paper No./ Предмет 
Full set  

(Study Text, Assessment Kit) 
Total, UAH inclusive VAT  / 
Сумма, грн, включая НДС 

BA1. Fundamentals of Business Economics / Основы бизнес экономики  2250  

BA2. Fundamentals of Management Accounting / Основы управленческого 
учета 

 2250  

BA3. Fundamentals of Financial Accounting / Основы финансового учета  2250  

BA4. Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law /  Основы 
этики, корпоративного управления и бизнес права 

 2250  

 
Operational level / Практический уровень 

Paper No./ Предмет 
Full set  

(Study Text, Exam Kit, Kaplan  cards) 
Total, UAH / Сумма, грн 

P1. Management Accounting /  Управленческий учет  2250  

E1. Organizational management / Принципы организации бизнеса  2250  

F1. Financial Reporting and Taxation /  Финансовая отчетность и 
налогообложение 

 2250  

Case Study Operational Level  2250  

Management level / Уровень управления 

P2. Advanced Management Accounting /  Управленческий учет - продвинутый 
уровень 

 2250  

E2. Project and Relationship Management  /  Управление организацией и 
проектами 

 2250  

F2. Advanced Financial Reporting /   Финансовая Отчетность - продвинутый 
уровень 

 2250  

Case Study Management Level  2250  

Strategic level / Стратегический уровень 

P3. Risk management /  Управление рисками  2250  

E3. Strategic management /  Стратегический менеджмент  2250  

F3. Financial Strategy /  Финансовая стратегия  2250  

Case Study Strategic Level  2250  

Delivery at own expense/Самовывоз    

Delivery by courier /Доставка курьером    

Total inclusive VAT/ Сумма с учетом НДС  
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CIMA materials order form for Individuals (page2) 
Форма заказа Консультационных материалов CIMA для физических лиц (стр. 2) 

 
 

Terms of the CIMA materials booking / 
Условия заказа Консультационных материалов Си Ай Эм Эй 
 
1. Booking form should be sent to ATC Ukraine via e-mail oksana.khomenkok@atc-global.com. Заявка на заказ 
Консультационных материалов должна быть направлена в Эй Ти Си Украина по электронной почте oksana.khomenkok@atc-
global.com 

 
2. The invoice will be sent to you by fax or e-mail within 3 days upon receiving the form. / Счет будет отправлен в течение 3-х 
дней со дня получения заказа на материалы по электронной почте. 
 
3. The Consultant materials will be ready for the dispatch during 5 days after the relevant invoice is paid. / Отгрузка 
заказанных Консультационных материалов осуществляется в течение 5-ти рабочих дней со дня оплаты счета. 
 
4. There’re two ways of Consultant Materials dispatch: / Доставка Консультационных материалов осуществляется двумя 
способами: 
 
А) pick up the materials from ATC Ukraine  office. Address: 48 Bohdana Khmelnytskogo str., 7th  floor, Kyiv, from 9 a.m. till 6 
p.m. on working days after the preliminary appointment with Oksana Khomenko via phone No. +38 (044) 585 53 63/ Cамовывоз из 
офиса Эй Ти Си Украина по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 48, 7 этаж, г. Киев, по рабочим дням с 9.00 до 18.00, 
предварительно необходимо связаться с Оксаной Хоменко по телефону +38 (044) 585 53 63. 
 
В) delivery with the courier (please contact with ATC administrator for fees information) / доставка курьером (пожалуйста 
свяжитесь с представителем Эй Ти Си Украина для уточнения стоимости доставки). 
 
5. Upon receipt of the Consultant Materials the Candidate shall sign the Act of Acceptance for ATC Ukraine Consultants Materials 
supply. / После получения консультационных материалов необходимо подписать Акт сдачи-приема 
услуг Эй Ти Си Украина по предоставлению Консультационных материалов. 
 
Hereinafter I confirm that I comprehend and accept the conditions listed above. / Я понимаю изложенные выше условия и 
согласен с ними. 
I consent to ATC Ukraine processing this information and understand that this information will be retained by ATC 
International in a database and / or disclosed as requested by CIMA or any state authorities. / Я согласен с тем, что Эй Ти Си 
Украина может хранить, обрабатывать, использовать для исполнения своих обязательств, а также предоставлять по 
требованию Си Ай Эм Эй либо уполномоченных государственных органов мои личные данные, указанные в этой 
Регистрационной форме. 
Please tick if you DO NOT want to get ATC news by e-mail / Отметьте, если Вы НЕ хотите получать информационные 
рассылки Эй Ти Си по электронной почте 
Name / Ф.И.О.: ______________________________________________________________________ 
 
 

Data / Дата ______________________________ Signature / Подпись _________________________ 
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Згода на передачу та обробку персональних даних 

 
 

1. Я, _______________________________________________________ (П.І.Б.), паспорт 
серія ____________ № ______________, виданий (дата)__________________ ким 
___________________________________, проживаю за адресою_________________________ 
________________________________________________________________________________ 
відповідно до п. 2 ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 
року № 2297-VI надаю свою згоду на обробку моїх персональних даних (надалі «Персональні 
Дані») у Дочірньому Підприємстві «Еккаунтенсі Тьюішн Сентре, Україна» (надалі «Оператор 
Даних») в «Базі персональних даних клієнтів», яка знаходиться за адресою м. Київ, вул. Б. 
Хмельницького, 48 з метою реалізації відносин щодо у сфері видів діяльності ДП "Ей Ті Сі 
Україна" згідно Статуту. 
 
2. До моїх Персональних Даних відносяться: теперішнє та попереднє (у випадку зміни) 
прізвище, ім’я та по-батькові, рік, місяць, дата та місце народження, паспортні дані, 
національність, громадянство, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, відомості про 
освіту та спеціальності, наукові ступені та нагороди, відомості про місце роботи та назви 
теперішньої та попередніх посад, ідентифікаційний податковий номер, адреса електронної 
пошти та інша інформація, яка надає можливість мене ідентифікувати. 
 
3. Підписуючи дану Згоду, я погоджуюсь на обробку Оператором Даних моїх Персональних 
Даних . 
 
На підставі даного Повідомлення Оператор Даних отримує право на обробку моїх Персональних 
Даних усіма передбаченими законодавством способами, а саме дія чи сукупність дій, здійснених 
повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках 
персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, 
адаптуванням, зміною, поновленням, уточненням, розповсюдженням, використанням і 
поширенням (в тому числі передачею), знеособленням, блокуванням, знищенням. 
 
4. Підписуючи дане Повідомлення, я також надаю свою згоду на трансграничну передачу 
Оператором Даних моїх Персональних Даних, як в електронному, так і в іншому вигляді третім 
особам, на обробку вищезазначеними компаніями моїх Персональних Даних всіма способами, 
переліченими в п. 3 даного Положення. 
 
5. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 
2297-VI я маю право отримувати інформацію про зберігання моїх Персональних Даних, 
пред’являти вмотивовану вимогу щодо змін, а також відкликати дане Повідомлення в будь-який 
момент шляхом направлення відповідної письмової угоди Оператору Даних. 
 
6. Я підтверджую, що я підписую дане Повідомлення без примусу, свідомо та добровільно, при 
повному розумінні його положень. 
 
П.І.Б.__________________________________________________________ 
 
 
Дата заповнення:_________________________  
 
 
 
Підпис:___________________________________ 

 

 


