
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Київський  національний  університет  будівництва  і  архітектури 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «05» вересня 2022 року №1131/2

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Київський національний університет 
будівництва і архітектури у 2022 році та рішення приймальної комісії від «05» 
вересня 2022 року, протокол №25,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «12» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 1 арк.

Ректор Петро КУЛІКОВ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 1131/2

161 Хімічні технології та інженерія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету
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1 11314477 982108

Короленко Кирило Олександрович 53391570 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0274080 Новітні 
технології та 
дизайн сучасних 
стінових і 
оздоблювальних 
матеріалів

150,042

2 10710925 982108

Пастушенко Максим Олегович 53106794 EH 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0094513 Новітні 
технології та 
дизайн сучасних 
стінових і 
оздоблювальних 
матеріалів

168,402
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