
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 №1304/2

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 4 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 

№ 1304/2

075 Маркетинг 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 8748604 875163
Добрянська Анна Валеріївна 097768 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0336713; 2020р. 
- 0336713

Маркетинг 158,500

2 9876536 875163
Коваленко Марія Андріївна 080617 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0344885; 2021р. 
- 0344885

Маркетинг 186,750

3 9284612 875163
Михальчук Вадим Олександрович 042834 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0266625; 2020р. 
- 0286085

Маркетинг 154,750
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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 

№ 1304/2

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 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 8896562 848284

Мойсієнко Оксана Володимирівна 058540 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0226458; 2020р. 
- 0226458

Товарознавство і 
комерційна 
діяльність, 
Товарознавство і 
комерційна 
логістика, 
Товарознавство і 
організація 
зонішньої торгівлі, 
Товарознавство та 
експертиза в митній 
справі

172,750
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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 

№ 1304/2

161 Хімічні технології та інженерія 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 10181612 840810

Пихтін Тимур Петрович 010777 E21 16.02.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0180443; 2019р. 
- 0211316

Комп'ютерне 
моделювання в 
технології 
композиційних 
будівельних 
матеріалів, 
Нанотехнології 
оздоблювальних та 
захисних матеріалів, 
Новітні технології 
та дизайн сучасних 
стінових і 
оздоблювальних 
матеріалів

112,250
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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 

№ 1304/2

192 Будівництво та цивільна інженерія 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 8802588 846628

Гоцуленко Володимир Ігорович 026422 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0296211; 2018р. 
- 0296211

Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

115,500

2 9302013 846628

Квятковський Денис Борисович 026416 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0278138; 2019р. 
- 0278138

Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

136,500
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