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

Форма № Н-1.03.1
Київський  національний  університет  будівництва  і  архітектури 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «10» серпня 2021 року №1338/2

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Київський національний університет 
будівництва і архітектури у 2021 році та рішення приймальної комісії від «09» 
серпня 2021 року, протокол №24,

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 4 арк.

Ректор Петро КУЛІКОВ
(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
Київський національний 
університет будівництва і 

архітектури
Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 

№ 1338/2

051 Економіка Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9692642 848463
Петрухнова Вероніка Володимирівна 097917 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0334967; 2020р. 
- 0334967

Економіка 
підприємства

125,000

1



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
Київський національний 
університет будівництва і 

архітектури
Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 

№ 1338/2

073 Менеджмент Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8792819 849450
Одарчук Світлана Василівна 021573 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0170949; 2020р. 
- 0170949

Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

153,500

2 9799682 849450
Резник Дмитро Олександрович 024481 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0061140; 2018р. 
- 0061140

Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

146,500

2



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
Київський національний 
університет будівництва і 

архітектури
Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 

№ 1338/2

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10219744 931896
Білецький Юрій Валерійович 056405 E20 01.07.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0067492; 2018р. 
- 0067492

Промислове і 
цивільне 
будівництво

126,000

2 8739938 931896
Ігнатов Данііл Володимирович 100600 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0195521; 2021р. 
- 0390497

Промислове і 
цивільне 
будівництво

118,000

3 8942491 931896
Кибенко Олександр Вячеславович 110315 E21 07.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0272336; 2019р. 
- 0272336

Промислове і 
цивільне 
будівництво

146,750

4 9040039 931896
Перельот Павло Юрійович 097828 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0079990; 2020р. 
- 0079990

Промислове і 
цивільне 
будівництво

147,000

3



5 9846632 931896
Присяжнюк Андрій Валерійович 097849 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0248190; 2018р. 
- 0248190

Промислове і 
цивільне 
будівництво

127,750

6 9844565 931896
Присяжнюк Павло Валерійович 097848 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0248158; 2018р. 
- 0248158

Промислове і 
цивільне 
будівництво

131,000

7 10180895 931896
Ринковий Олексій Олексійович 097840 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0255735; 2019р. 
- 0255735

Промислове і 
цивільне 
будівництво

148,000

8 8788543 931896
Яворський Вадим Михайлович 040740 E21 18.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0276813; 2019р. 
- 0276813

Промислове і 
цивільне 
будівництво

129,500

9 8783051 931896
Яворський Дмитро Михайлович 040739 E21 18.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0276847; 2019р. 
- 0276847

Промислове і 
цивільне 
будівництво

146,500

4


