
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 №1307/2

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 2 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 

№ 1307/2

193 Геодезія та землеустрій Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету
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1 9182578 849941

Бобко Владислава Олексіївна 042744 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0010859; 2019р. 
- 0010859

Геодезія, 
Геоінформаційні 
системи і технології, 
Землеустрій і 
кадастр, Оцінка 
землі та нерухомого 
майна

121,750

2 9387285 849941

Дубовик Вікторія Анатоліївна 042875 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0054394; 2019р. 
- 0054394

Геодезія, 
Геоінформаційні 
системи і технології, 
Землеустрій і 
кадастр, Оцінка 
землі та нерухомого 
майна

126,500

1



3 9112634 849941

Помченко Олександра Русланівна 021434 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0328831; 2021р. 
- 0331395

Геодезія, 
Геоінформаційні 
системи і технології, 
Землеустрій і 
кадастр, Оцінка 
землі та нерухомого 
майна

137,000

4 8734975 849941

Смирнов Павло Валерійович 093726 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0150165; 2019р. 
- 0150165

Геодезія, 
Геоінформаційні 
системи і технології, 
Землеустрій і 
кадастр, Оцінка 
землі та нерухомого 
майна

144,750

5 10161893 849941

Телічук Леонід Олегович 042891 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0372737; 2021р. 
- 0372737

Геодезія, 
Геоінформаційні 
системи і технології, 
Землеустрій і 
кадастр, Оцінка 
землі та нерухомого 
майна

130,000

2


