
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 «09» серпня 2021 року №1335/2

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Київський національний університет 
будівництва і архітектури у 2021 році та рішення приймальної комісії від «09» 
серпня 2021 року, протокол №24,

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 «09»  серпня 2021 року 

№ 1335/2

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Магістр 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 9891113 848281
Раздорожна Діана Дмитрівна 066543 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0078354

Товарознавство і 
комерційна 
діяльність

200,675

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 «09»  серпня 2021 року 

№ 1335/2

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Магістр 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 10013093 850183

Амброзяк Іван Сергійович 093343 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0037435

Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

135,300

2 8996017 850183

Нерода Віталій Петрович 093358 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0037082

Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

163,100

3 9290241 850183

Сологуб Андрій Олегович 093351 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0033804

Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

185,200

2



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 «09»  серпня 2021 року 

№ 1335/2

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Магістр 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 8991585 842816

Черненко Микола Валерійович 093329 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0033929

Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

173,350

3


