
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 «04» серпня 2021 року №1300/2

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Київський національний університет 
будівництва і архітектури у 2021 році та рішення приймальної комісії від «04» 
серпня 2021 року, протокол №22,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 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 «04»  серпня 2021 року 

№ 1300/2

022 Дизайн/022.04 Промисловий дизайн Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 8974660 809201
Денисенко Анна Сергіївна 097745 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0234215; 2019р. 
- 0234215

Інтер’єр  та 
обладнання  

174,500

2 8893218 809201
Костіна Ілона Артемівна 097729 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0234248; 2019р. 
- 0234248

Інтер’єр  та 
обладнання  

180,500

3 9632481 809201
Кузнецова Анастасія Едуардівна 103805 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0352282; 2021р. 
- 0352282

Інтер’єр  та 
обладнання  

155,500

4 10020711 809201
Кучерина Анна Володимирівна 103814 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0081363; 2021р. 
- 0370668

Інтер’єр  та 
обладнання  

153,750
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5 8728123 809201
Мангул Олександра Олександрівна 097735 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0214201; 2019р. 
- 0234606

Інтер’єр  та 
обладнання  

185,000

6 9621314 809201
Матвієва Анастасія Олександрівна 103807 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0081405; 2019р. 
- 0081405

Інтер’єр  та 
обладнання  

183,250

7 9140231 809201
Сіракова Діана Володимирівна 103825 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0079949; 2019р. 
- 0079949

Інтер’єр  та 
обладнання  

188,250
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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 «04»  серпня 2021 року 

№ 1300/2

023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 8727118 839451

Холохоленко Вероніка Олександрівна 045485 E21 27.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0232814; 2021р. 
- 0267874

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація

160,500
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