
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 №14

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 денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 6 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 «06»  серпня 2021 року 

№ 14

144 Теплоенергетика 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 10211470 860363

Касьян Андрій Сергійович 51937669 BC 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0010185; 2020р. 
- 0010185; 
2020р. - 
0010185

Енергетичний 
менеджмент, 
енергоефективні 
муніціпальні та 
промислові теплові 
технології

126,200

2 9677600 860363

Неводовський Андрій Вікторович 52646087 KB 11.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0149319; 2021р. 
- 0149319; 
2021р. - 
0149319

Енергетичний 
менеджмент, 
енергоефективні 
муніціпальні та 
промислові теплові 
технології

137,950

1



3 8760795 860363

Струк Нікіта Денисович 52462063 KB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0017833; 2021р. 
- 0017833; 
2021р. - 
0017833

Енергетичний 
менеджмент, 
енергоефективні 
муніціпальні та 
промислові теплові 
технології

128,979

4 9303400 860363

Хрипко Роман Олександрович 52803975 KB 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0096630; 2021р. 
- 0096630; 
2021р. - 
0096630

Енергетичний 
менеджмент, 
енергоефективні 
муніціпальні та 
промислові теплові 
технології

136,935

5 9168383 860363

Шабанов Нікіта Олександрович 52680501 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0236559; 2021р. 
- 0236559; 
2021р. - 
0236559

Енергетичний 
менеджмент, 
енергоефективні 
муніціпальні та 
промислові теплові 
технології

136,550

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 «06»  серпня 2021 року 

№ 14

183 Технології захисту навколишнього 
середовища 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 10008704 830260

Коломієць Каріна Володимирівна 52243533 EP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0217947; 2021р. 
- 0217947; 
2021р. - 
0217947

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

153,474

2 8735311 830260

Курінний Павло Олегович 52585676 HK 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0051051; 2021р. 
- 0051051; 
2021р. - 
0051051

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

153,408

3



3 8970565 830260

Міхєєва Аліна Олександрівна 52680115 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0339612; 2021р. 
- 0339612; 
2021р. - 
0339612

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

157,641

4 9190700 830260

Федорова Дар`я Андріївна 52773454 KB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0282022; 2021р. 
- 0282022; 
2021р. - 
0282022

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

155,652

4



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 «06»  серпня 2021 року 

№ 14

194 Гідротехнічне будівництво, водна 
інженерія та водні технології 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 9083705 844409

Лагунова Тетяна Григорівна 52579892 HK 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0094470; 2021р. 
- 0094470; 
2021р. - 
0094470

Водогосподарське 
будівництво і 
управління водними 
ресурсами та 
системами

144,200

2 9000673 844409

Некрасов Олександр Олександрович 52632351 KB 08.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0149173; 2021р. 
- 0149173; 
2021р. - 
0149173

Водогосподарське 
будівництво і 
управління водними 
ресурсами та 
системами

145,350

5



3 9435850 844409

Пиндик Костянтин Олександрович 52294296 EP 02.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0059027; 2021р. 
- 0059027; 
2021р. - 
0059027

Водогосподарське 
будівництво і 
управління водними 
ресурсами та 
системами

143,407

4 9429196 844409

Сапон Іван Кирилович 52670865 BH 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0075149; 2021р. 
- 0075149; 
2021р. - 
0075149

Водогосподарське 
будівництво і 
управління водними 
ресурсами та 
системами

148,750

5 8744691 844409

Чорний Олексій Олексійович 52836677 KB 01.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0345506; 2021р. 
- 0345506; 
2021р. - 
0345506

Водогосподарське 
будівництво і 
управління водними 
ресурсами та 
системами

142,100

6


