
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 №1341/2

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 2 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 

№ 1341/2

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 8837273 932062

Манзій Ірина Володимирівна 076772 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0045162; 2019р. 
- 0251728

Водопостачання та 
водовідведення, 
Теплогазопостачанн
я і вентиляція

111,250

2 10218194 932062

Марченков Кирило Вадимович 097851 E21 01.07.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0130756; 2018р. 
- 0130756

Водопостачання та 
водовідведення, 
Теплогазопостачанн
я і вентиляція

124,500

3 9745381 932062

Орєхов Ілля Олександрович 001556 E21 02.02.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0253274; 2019р. 
- 0253274

Водопостачання та 
водовідведення, 
Теплогазопостачанн
я і вентиляція

128,750

1



4 9621057 932062

Філімонова Єлизавета Олексіївна 006789 E21 09.02.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0236506; 2019р. 
- 0236506

Водопостачання та 
водовідведення, 
Теплогазопостачанн
я і вентиляція

140,000

2


