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

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  "Інститут  інноваційної 

(найменування закладу освіти)

 освіти  Київського  національного  університету  будівництва  і 
 архітектури" 

НАКАЗ
м. КИЇВ

(населений пункт)

від «07» вересня 2022 року №04-04/169

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
"Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва 
і архітектури" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «02» вересня 2022 
року, протокол №9,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «30» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 11 арк.

Директор Олексій ПЕТРОЧЕНКО
(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

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Інститут інноваційної 
освіти Київського 
національного 
університету 
будівництва і 
архітектури"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 04-04/169

022 Дизайн Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10659495 108812
6

Федорів Софія Ярославівна 53390658 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн 0,000

1



               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

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Інститут інноваційної 
освіти Київського 
національного 
університету 
будівництва і 
архітектури"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 04-04/169

051 Економіка Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10821380 104585
0

Скляр Лавр Михайлович 53480875 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0332006 Економіка 131,050

2



2 10659175 104585
0

Чміль Костянтин Сергійович 53077831 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0071789 Економіка 136,950

3



               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

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Інститут інноваційної 
освіти Київського 
національного 
університету 
будівництва і 
архітектури"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 04-04/169

073 Менеджмент Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10567925 977213

Бердник Данило Сергійович 53145649 KB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0137951 Менеджмент 147,050

4



               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

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Інститут інноваційної 
освіти Київського 
національного 
університету 
будівництва і 
архітектури"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 04-04/169

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10571023 104585
8

Балан Захарій Дмитрович 52081276 BH 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Міське 
будівництво та 
господарство

0,000

5



2 10578264 104585
8

Балан Михайло Дмитрович 52081271 BH 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Міське 
будівництво та 
господарство

0,000

3 10838118 104585
8

Бацалай Владислав Юрійович 51946794 BH 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Міське 
будівництво та 
господарство

0,000

4 10574552 104585
8

Вертузаєв Олександр Олександрович 53078063 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Міське 
будівництво та 
господарство

0,000

5 10562124 104585
8

Волеваха Максим Петрович 53110050 EH 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Міське 
будівництво та 
господарство

0,000

6 11021800 104585
8

Гульман Андрій Володимирович 40126310 BH 27.05.2011 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Міське 
будівництво та 
господарство

0,000

7 10569238 104585
8

Домарецький Артур Валерійович 52081272 BH 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Міське 
будівництво та 
господарство

0,000

8 10558565 104585
8

Карпов Євген Віталійович 52508794 KC 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Міське 
будівництво та 
господарство

0,000

9 10816779 104585
8

Кот Максим Віталійович 45831411 KB 24.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Міське 
будівництво та 
господарство

0,000

10 10747135 104585
8

Кубай Юрій Михайлович 674640 B 29.06.1991 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Міське 
будівництво та 
господарство

0,000

11 10978602 104585
8

Курушкін Андрій Петрович 51280042 BH 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Міське 
будівництво та 
господарство

0,000

6



12 10543156 104585
8

Максімов Руслан Віталійович 52872334 BH 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Міське 
будівництво та 
господарство

0,000

13 10501567 104585
8

Онипенко Дмитро Ігорович 42881974 KB 30.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Міське 
будівництво та 
господарство

0,000

14 10858364 104585
8

Панченко Ярослав Олександрович 52081275 BH 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Міське 
будівництво та 
господарство

0,000

15 10850255 104585
8

Підвисоцький Микола Олегович 40096055 BH 30.05.2011 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Міське 
будівництво та 
господарство

0,000

16 10503911 104585
8

Расько Павло Володимирович 23284164 BH 21.06.2003 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Міське 
будівництво та 
господарство

0,000

17 10856870 104585
8

Слотюк Влас Валерійович 38010168 BH 31.05.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Міське 
будівництво та 
господарство

0,000

18 10941597 104585
8

Тищенко Іван Олегович 52025166 BH 01.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Міське 
будівництво та 
господарство

0,000

19 10536526 104585
8

Ткаченко Денис Олександрович 11894225 HK 01.07.1999 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Міське 
будівництво та 
господарство

0,000

7



               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

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Інститут інноваційної 
освіти Київського 
національного 
університету 
будівництва і 
архітектури"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 04-04/169

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11194512 104585
3

Вершеня Євгеній Віталійович 51380422 TA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Промислове і 
цивільне 
будівництво

0,000

8



2 10923599 104585
3

Говорущак Михайло Юрійович 53593192 KB 01.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Промислове і 
цивільне 
будівництво

0,000

3 10982133 104585
3

Грабовський Олександр Григорович 21052478 KC 29.06.2002 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Промислове і 
цивільне 
будівництво

0,000

4 11070667 104585
3

Коцеруба Дмитро Анатолійович 52195413 MK 01.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Промислове і 
цивільне 
будівництво

0,000

5 10750366 104585
3

Моргун Євген Миколайович 28214417 MK 19.07.2005 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Промислове і 
цивільне 
будівництво

0,000

6 10761557 104585
3

Петриченко Марат Сергійович 51830491 MK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Промислове і 
цивільне 
будівництво

0,000

7 10781107 104585
3

Федорченко Андрій Ігорович 48530762 MK 25.06.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Промислове і 
цивільне 
будівництво

0,000

9



               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

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Інститут інноваційної 
освіти Київського 
національного 
університету 
будівництва і 
архітектури"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 04-04/169

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10851049 104587
8

Латиговський Олег Віталійович 24171487 KX 01.07.2004 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Теплогазопостач
ання і 
вентиляція

0,000

2 10480869 104587
8

Леоненко Нікіта Сергійович 51913849 KB 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Теплогазопостач
ання і 
вентиляція

0,000
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               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

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Інститут інноваційної 
освіти Київського 
національного 
університету 
будівництва і 
архітектури"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 04-04/169

193 Геодезія та землеустрій Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11270007 104588
9

Тимошенко Євгеній Сергійович 47265358 KB 30.06.2014 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Геодезія та 
землеустрій

0,000
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