
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 №1422/2

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 заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 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 «20»  серпня 2021 року 

№ 1422/2

101 Екологія Державна Магістр Заочна 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 9548789 823190
Дєдов Руслан Вячеславович 34330626 KC 30.06.2008 

Диплом магістра
Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

147,100

2 9393870 823190
Кардаш Любов Вікторівна 47666462 KB 31.10.2014 

Диплом магістра
Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

154,000

3 10167771 823190
Мільке Вікторія Володимирівна 25954833 KB 18.02.2005 

Диплом спеціаліста
Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

171,400

4 9550931 823190
Торопцев Олексій Федорович 095507 M20 27.06.2020 

Диплом магістра
Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

158,000

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 «20»  серпня 2021 року 

№ 1422/2

144 Теплоенергетика Державна Магістр Заочна 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 9556355 831932

Гришко Катерина Аркадіївна 043487 C17 30.06.2017 
Диплом спеціаліста

2021р. - 
0098130

Енергетичний 
менеджмент, 
енергоефективні 
муніціпальні та 
промислові теплові 
технології

152,250
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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 «20»  серпня 2021 року 

№ 1422/2

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Магістр Заочна 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 9555006 850185 Бабенко Олександр Гаррійович 39875286 KB 31.01.2011 
Диплом спеціаліста

Теплогазопостачанн
я і вентиляція

134,500

2 9118078 850185 Гаврилюк Василь Васильович 094440 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0001093

Теплогазопостачанн
я і вентиляція

154,000

3 9729789 850185 Герод Євгеній Петрович 0366869 A 30.06.2004 Диплом 
спеціаліста

Теплогазопостачанн
я і вентиляція

134,850

4 9287676 850185 Дмитренко Артем Олександрович 29791180 KB 23.06.2006 
Диплом спеціаліста

Теплогазопостачанн
я і вентиляція

146,700

5 9288502 850185 Козирєв Олександр Віталійович 011677 BE 21.06.1997 Диплом 
спеціаліста

Теплогазопостачанн
я і вентиляція

147,500

6 10122689 850185 Лисий Андрій Миколайович 47491081 BH 30.06.2014 
Диплом спеціаліста

Теплогазопостачанн
я і вентиляція

131,500

3



7 9693436 850185 Малій Любов Володимирівна 040501 M18 01.02.2018 
Диплом магістра

Теплогазопостачанн
я і вентиляція

153,200

8 9175494 850185 Пащук Олександр Володимирович 074235 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0010114

Теплогазопостачанн
я і вентиляція

155,800

9 9561948 850185 Скороходов Андрій Олександрович 40068633 KB 27.04.2011 
Диплом спеціаліста

Теплогазопостачанн
я і вентиляція

158,250

10 9395547 850185 Сташенко Павло Анатолійович 074233 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0008497

Теплогазопостачанн
я і вентиляція

174,750

11 9539144 850185 Щебетюк Олександр Васильович 074237 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0010298

Теплогазопостачанн
я і вентиляція

175,700
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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 «20»  серпня 2021 року 

№ 1422/2

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Магістр Заочна 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 9781421 840897 Горбаченко Олександр Олександрович 30140975 KB 30.06.2006 
Диплом магістра

2021р. - 
0001129

Водопостачання та 
водовідведення

151,950

2 9388284 840897 Сварковський Валентин Анатолійович 37120886 HP 30.06.2009 
Диплом спеціаліста

Водопостачання та 
водовідведення

151,600
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