
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 №1355/2

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 7 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 

№ 1355/2

101 Екологія 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 9147070 823197

Аксьонов Артем Євгенович 52602049 KB 08.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0218093; 2021р. 
- 0218093; 
2021р. - 
0218093

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

119,136

2 9085375 823197

Будков Богдан Олегович 52803348 KB 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0191339; 2021р. 
- 0191339; 
2021р. - 
0191339

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

144,228

1



3 8990453 823197

Геля Андрій Леонідович 52162440 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0070929; 2021р. 
- 0070929; 
2021р. - 
0070929

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

148,050

4 9128367 823197

Грубрин Тетяна Олександрівна 52736141 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0009500; 2021р. 
- 0009500; 
2021р. - 
0009500

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

130,983

5 8991241 823197

Грубрин Юлія Олександрівна 52736139 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0009567; 2021р. 
- 0009567; 
2021р. - 
0009567

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

126,378

6 8932691 823197

Достатній Дмитро Андрійович 52767394 KB 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0112582; 2021р. 
- 0112582; 
2021р. - 
0112582

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

117,250

7 9706237 823197

Килюшик Євген Сергійович 52802300 KB 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0093185; 2021р. 
- 0093185; 
2021р. - 
0093185

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

140,148

8 9676956 823197

Козаченко Альона Юріївна 52733342 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0176590; 2021р. 
- 0176590; 
2021р. - 
0176590

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

121,550

9 9136082 823197

Красноус Аріна Сергіївна 52642261 KB 18.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0040505; 2021р. 
- 0040505; 
2021р. - 
0040505

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

105,621
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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 

№ 1355/2

144 Теплоенергетика 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 8980266 860363

Головінов Дмитро Сергійович 52606023 KB 11.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0023603; 2021р. 
- 0023603; 
2021р. - 
0023603

Енергетичний 
менеджмент, 
енергоефективні 
муніціпальні та 
промислові теплові 
технології

109,850
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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 

№ 1355/2

183 Технології захисту навколишнього 
середовища 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 8980840 830260

Бикова Ольга Андріївна 52156498 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0210997; 2021р. 
- 0210997; 
2021р. - 
0210997

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

142,250
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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 

№ 1355/2

185 Нафтогазова інженерія та технології 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 9255072 932364

Батюк Назар Володимирович 52606313 KB 11.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0246771; 2021р. 
- 0246771; 
2021р. - 
0246771

Нафтогазова 
інженерія та 
технології

107,950

2 9805356 932364

Кітов Дмитрій Олексійович 52641325 KB 18.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0003544; 2021р. 
- 0003544; 
2021р. - 
0003544

Нафтогазова 
інженерія та 
технології

138,750
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3 9813966 932364

Мануйленко Максим Дмитрович 52365877 EH 15.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0180273; 2021р. 
- 0180273; 
2021р. - 
0180273

Нафтогазова 
інженерія та 
технології

106,850

4 10061707 932364

Мухамедзянова Євгенія Ренатівна 52462077 KB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0191008; 2021р. 
- 0191008; 
2021р. - 
0191008

Нафтогазова 
інженерія та 
технології

109,650

5 9815955 932364

Оксенюк Ілля Олександрович 52629476 KB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0036417; 2021р. 
- 0036417; 
2021р. - 
0036417

Нафтогазова 
інженерія та 
технології

105,600
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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 

№ 1355/2

194 Гідротехнічне будівництво, водна 
інженерія та водні технології 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 10059507 844409

Грибань Крістіна Ігорівна 52540036 CM 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0280660; 2021р. 
- 0280660; 
2021р. - 
0280660

Водогосподарське 
будівництво і 
управління водними 
ресурсами та 
системами

135,450
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