
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 «06» серпня 2021 року №1318/2

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Київський національний університет 
будівництва і архітектури у 2021 році та рішення приймальної комісії від «06» 
серпня 2021 року, протокол №23,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету 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

1



Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Київський національний 
університет будівництва і 

архітектури
Додаток до наказу від «06»  серпня 2021 року 

№ 1318/2

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
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якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
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1 9392179 828368

127-2450553 127-20-2021 29.06.2021 
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

145,401
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2 9393285 828368

127-2456506 127-07-2021 22.06.2021 
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

141,219

3 9192214 828368

Рожко Микола Вікторович 52368790 PB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0159456; 2021р. 
- 0159456; 
2021р. - 
0159456

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

142,657
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4 9403294 828368

Романенко Ольга Миколаївна 44042776 CE 01.02.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0038449; 2021р. 
- 0038449; 
2021р. - 
0038449

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

153,816

5 9031989 828368

Сафарян Сюзі 52677539 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0011073; 2021р. 
- 0011073; 
2021р. - 
0011073

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

153,306
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6 9766929 828368

Святненко Ілля Вікторович 50362332 KB 27.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0147751; 2018р. 
- 0147751; 
2018р. - 
0147751

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

175,593

7 9107816 828368

Харченко Анатолій Петрович 48742426 KX 28.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

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

136,476
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