
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 №1364/2

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 заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 8 арк.

Ректор Петро КУЛІКОВ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.
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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 

№ 1364/2

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 9917707 828368

Воротілов Володимир Сергійович 49253856 KB 01.07.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0394742; 2021р. 
- 0394742; 
2021р. - 
0394742

Автомобільні 
дороги та 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво 
та господарство, 
Промислове і 
цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачанн
я і вентиляція, 
Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

138,100
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2 9943629 828368

Герасимчук Віктор Миколайович 23858371 TA 21.06.2004 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0377204; 2021р. 
- 0377204; 
2021р. - 
0377204

Автомобільні 
дороги та 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво 
та господарство, 
Промислове і 
цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачанн
я і вентиляція, 
Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

115,821

3 10000307 828368

Жалдак Юрій Юрійович 32293127 KB 27.06.2007 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2020р. - 
0276021; 2021р. 
- 0363467; 
2021р. - 
0363467

Автомобільні 
дороги та 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво 
та господарство, 
Промислове і 
цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачанн
я і вентиляція, 
Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

104,300
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4 10165006 828368

Іванков Денис Станіславович 26253351 KX 26.06.2005 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2020р. - 
0310415; 2020р. 
- 0310415; 
2020р. - 
0310415

Автомобільні 
дороги та 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво 
та господарство, 
Промислове і 
цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачанн
я і вентиляція, 
Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

124,236

5 9971090 828368

Іванченко Артем Тарасович 52680741 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0086195; 2021р. 
- 0086195; 
2021р. - 
0086195

Автомобільні 
дороги та 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво 
та господарство, 
Промислове і 
цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачанн
я і вентиляція, 
Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

117,900
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6 9139574 828368

Кримняк Едуард Анатолійович 49939995 PH 28.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0376111; 2021р. 
- 0376111; 
2021р. - 
0376111

Автомобільні 
дороги та 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво 
та господарство, 
Промислове і 
цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачанн
я і вентиляція, 
Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

101,750

7 8740962 828368

Мітленко Марія Віталіївна 51869945 KB 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0274383; 2020р. 
- 0274383; 
2020р. - 
0274383

Автомобільні 
дороги та 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво 
та господарство, 
Промислове і 
цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачанн
я і вентиляція, 
Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

183,300
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8 9484554 828368

Петруня Олександра Олександрівна 52078651 KB 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0078018; 2021р. 
- 0286474; 
2021р. - 
0286474

Автомобільні 
дороги та 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво 
та господарство, 
Промислове і 
цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачанн
я і вентиляція, 
Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

127,602

9 9140944 828368

Пономаренко Олексій Андрійович 28467865 XA 30.06.2006 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0215486; 2021р. 
- 0215486; 
2021р. - 
0215486

Автомобільні 
дороги та 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво 
та господарство, 
Промислове і 
цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачанн
я і вентиляція, 
Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

114,699
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10 9539721 828368

Рижик Василь Вікторович 48760195 XM 28.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0021681; 2021р. 
- 0021681; 
2021р. - 
0021681

Автомобільні 
дороги та 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво 
та господарство, 
Промислове і 
цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачанн
я і вентиляція, 
Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

120,003

11 10161238 828368

Устименко Артем Максимович 50921507 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0046331; 2019р. 
- 0046331; 
2019р. - 
0046331

Автомобільні 
дороги та 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво 
та господарство, 
Промислове і 
цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачанн
я і вентиляція, 
Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

126,200
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12 9393706 828368

127-7537021 127-72-2021 07.07.2021 
Довідка (тимчасова) про 
повну загальну середню 
освіту (ОЦ «Донбас-
Україна»)

Автомобільні 
дороги та 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво 
та господарство, 
Промислове і 
цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачанн
я і вентиляція, 
Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

135,252
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