
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 №04-04/171

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 вечірньої форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 2 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 
№ 04-04/171

191 Архітектура та містобудування Державна Бакалавр Вечірня кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 10864194 103402
2

Дубей Назар Іванович 52783620 MK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Архітектура 
будівель та 
споруд

167,000

2 10883918 103402
2

Забєлін Ростислав Ігорович 43850754 HK 31.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Архітектура 
будівель та 
споруд

180,000

1



3 10498989 103402
2

Кучер Віктор Анатолійович 53003749 MK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Архітектура 
будівель та 
споруд

175,000

4 10474820 103402
2

Лященко Владислав Ігорович 52783609 MK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Архітектура 
будівель та 
споруд

164,000

5 10695827 103402
2

Михайлов Олексій Сергійович 53003751 MK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Архітектура 
будівель та 
споруд

169,000

6 10639692 103402
2

Онощенко Дар`я Олександрівна 53003714 MK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Архітектура 
будівель та 
споруд

195,000

7 10565822 103402
2

Пирогова Дар`я Іванівна 53003757 MK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Архітектура 
будівель та 
споруд

194,000

2


