
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 №1451/2

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 2 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 «30»  серпня 2021 року 

№ 1451/2

191 Архітектура та містобудування Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 8978007 862951

Простак Костянтин Дмитрович 52478644 BC 18.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0105873; 2021р. 
- 0105873

Архітектура та 
містобудування

167,334

2 9537543 862951

Сандул Ярослав Володимирович 52606977 KB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0103272; 2021р. 
- 0103272

Архітектура та 
містобудування

162,967

3 9192631 862951

Скомська Поліна Петрівна 52600762 KB 08.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0015605; 2021р. 
- 0015605

Архітектура та 
містобудування

161,900

1



4 9021732 862951

Чепурняк Макар Миколайович 52316360 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0014870; 2021р. 
- 0014870

Архітектура та 
містобудування

164,300

5 9684534 862951

Шульга Владислав Олексійович 52576447 HK 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0212637; 2021р. 
- 0212637

Архітектура та 
містобудування

161,200

2


