
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 «30» серпня 2021 року №1449/2

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Київський національний університет 
будівництва і архітектури у 2021 році та рішення приймальної комісії від «30» 
серпня 2021 року, протокол №28,

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 3 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 «30»  серпня 2021 року 

№ 1449/2

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

№
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№
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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 
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іспиту/ єдиного 
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назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
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ий
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1 8786115 828367

Кулаков Данило Олександрович 52612358 AP 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0144179; 2021р. 
- 0144179; 
2021р. - 
0144179

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

124,000
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2 9095711 828367

Тесленко Максим Володимирович 52525784 CM 02.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0280628; 2021р. 
- 0280628; 
2021р. - 
0280628

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

129,540
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