
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 «20» серпня 2021 року №1420/2

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Київський національний університет 
будівництва і архітектури у 2021 році та рішення приймальної комісії від «19» 
серпня 2021 року, протокол №27,

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 1 арк.

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

                              М. П.
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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 «20»  серпня 2021 року 

№ 1420/2

073 Менеджмент Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 9192215 853198 Дяченко Артем Анатолійович 227092 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2020р. - 
0024188

Управління 
проектами

138,825

2 9043487 853198 Кунь Олексій Іванович 096374 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0070965

Управління 
проектами

119,350

3 9953014 853198 Смірнова Діана Сергіївна 088291 B21 15.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0057942

Управління 
проектами

124,125

4 9807252 853198 Ткачук Андрій Ігорович 096297 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0023003

Управління 
проектами

173,825

1


