
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений структурний підрозділ "Інститут інноваційної освіти Київського 

національного університету будівництва і архітектури"
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «30» серпня 2019 року №04-04/200-Б/1

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
"Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва 
і архітектури" у 2019 році та рішення приймальної комісії від «30» серпня 2019 
року, протокол №21,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 3 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Директор Никитюк О.А.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «30»  серпня 2019 року 
№ 04-04/200-Б/1

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

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6822284 Тищенко Ірена Вадимівна 39660394 KB 30.06.2013 
Диплом молодшого спеціаліста

Дизайн 77

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «30»  серпня 2019 року 
№ 04-04/200-Б/1

192 Будівництво та цивільна 
інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6821476 Бугай Сергій Миколайович 000389 E16 22.01.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

Міське будівництво та 
господарство

75

6822542 Гуторова Нінель Григорівна 776694 ET 26.04.1986 Диплом 
молодшого спеціаліста

Міське будівництво та 
господарство

75

6822515 Коваль Вячеслав Васильович 47757619 BH 27.02.2015 
Диплом молодшого спеціаліста

Міське будівництво та 
господарство

70

6822531 Новицький Сергій Миколайович 15214018 XM 30.06.2001 
Диплом спеціаліста

Міське будівництво та 
господарство

80

6821549 Олійник Тарас Миколайович 038564 E19 01.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Міське будівництво та 
господарство

77

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений структурний підрозділ "Інститут інноваційної освіти Київського 

національного університету будівництва і архітектури"
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «30» серпня 2019 року №04-04/202-М
(М)/1

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
"Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва 
і архітектури" у 2019 році та рішення приймальної комісії від «30» серпня 2019 
року, протокол №21,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 арк.

Директор Никитюк О.А.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «30»  серпня 2019 року 
№ 04-04/202-М(М)/1

191 Архітектура та 
містобудування Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6821598 Гордієнко Ірина Ігорівна 35050153 KB 30.06.2008 
Диплом спеціаліста

Архітектура будівель 
та споруд

135

6822841 Пахрамова Юлія Іванівна 39319550 TE 30.06.2010 Диплом 
магістра

Архітектура будівель 
та споруд

157

6821677 Татаринцева Ганна Василівна 39591246 CK 30.06.2010 
Диплом спеціаліста

Архітектура будівель 
та споруд

152

6821880 Щербачов Олексій Олександрович 32130605 KB 30.06.2007 
Диплом спеціаліста

Архітектура будівель 
та споруд

150

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «30»  серпня 2019 року 
№ 04-04/202-М(М)/1

192 Будівництво та цивільна 
інженерія Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6822210 Берегуляк Володимир Федорович 39981852 XA 01.02.2011 
Диплом магістра

Міське будівництво та 
господарство

152

6822509 Гамарник Алла Володимирівна 009713 ЛЖ 14.06.1996 Диплом 
спеціаліста

Міське будівництво та 
господарство

152

6822362 Гамарник Олександр Володимирович 005146 ЛO 21.06.1997 Диплом 
спеціаліста

Міське будівництво та 
господарство

144

6821909 Корж Ігор Борисович 43400348 KB 01.06.2012 
Диплом спеціаліста

Міське будівництво та 
господарство

152

6822409 Кузьмінський Анатолій Павлович 25734844 KB 03.07.2004 
Диплом спеціаліста

Міське будівництво та 
господарство

145

6822792 Манзій Вадим Олегович 14005988 MB 07.07.2007 
Диплом спеціаліста

Міське будівництво та 
господарство

142

6822047 Новохацький Ігор Григорович 26081995 KB 30.05.2005 
Диплом спеціаліста

Міське будівництво та 
господарство

151

2



6822053 Шосталь Вадим Сергійович 32541265 KB 29.06.2007 
Диплом спеціаліста

Міське будівництво та 
господарство

145

3



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «30»  серпня 2019 року 
№ 04-04/202-М(М)/1

192 Будівництво та цивільна 
інженерія Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6821906 Василенко Юрій Валерійович 35050764 KB 30.06.2008 
Диплом спеціаліста

Автомобільні дороги, 
вулиці та дороги 
населених пунктів

152

6822055 Шосталь Вадим Сергійович 32541265 KB 29.06.2007 
Диплом спеціаліста

Автомобільні дороги, 
вулиці та дороги 
населених пунктів

147

4



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «30»  серпня 2019 року 
№ 04-04/202-М(М)/1

193 Геодезія та землеустрій Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6821861 Потапенко Микола Миколайович 39983363 KB 28.02.2011 
Диплом спеціаліста

Інженерна геодезія 155

5



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений структурний підрозділ "Інститут інноваційної освіти Київського 

національного університету будівництва і архітектури"
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «03» вересня 2019 року №04-04/200-М-З

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
"Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і 
архітектури" у 2019 році та рішення приймальної комісії від «03» вересня 2019 
року, протокол №20,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 1 арк.

Директор Никитюк О.А.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «03»  вересня 2019 року 
№ 04-04/200-М-З

193 Геодезія та землеустрій Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6824077 Прокопчук Аліна Миколаївна 006360 B18 28.02.2018 Диплом 
бакалавра

Землеустрій та кадастр 146

6824074 Рибальченко Василь Миколайович 227282 B19 27.06.2019 Диплом 
бакалавра

Землеустрій та кадастр 147

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений структурний підрозділ "Інститут інноваційної освіти Київського 

національного університету будівництва і архітектури"
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «03» вересня 2019 року №04-04/201-М/1

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
"Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і 
архітектури" у 2019 році та рішення приймальної комісії від «03» вересня 2019 
року, протокол №20,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Директор Никитюк О.А.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «03»  вересня 2019 року 
№ 04-04/201-М/1

191 Архітектура та 
містобудування Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
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6825176 Макєєв Олександр Олексійович 39061223 KB 25.06.2010 
Диплом спеціаліста

Архітектура будівель 
та споруд

141

6825183 Матвєєв Павло Миколайович 39061224 KB 25.06.2010 
Диплом спеціаліста

Архітектура будівель 
та споруд

152

6825186 Полтавець Анатолій Миколайович 33422679 KB 30.04.2008 
Диплом магістра

Архітектура будівель 
та споруд

165

6825182 Полтавець Ірина Михайлівна 17106430 KB 06.07.2001 
Диплом спеціаліста

Архітектура будівель 
та споруд

147

6824070 Шопін Нікіта Миколайович 037532 B19 29.06.2019 Диплом 
бакалавра

Архітектура будівель 
та споруд

155
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «03»  вересня 2019 року 
№ 04-04/201-М/1

192 Будівництво та цивільна 
інженерія Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб
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6824142 Гуменюк Віталій Мирославович 056297 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Міське будівництво та 
господарство

157

6824148 Дергунов Сергій Сергійович 006957 M16 31.01.2016 Диплом 
магістра

Міське будівництво та 
господарство

147

6824052 Крамар Анна Костянтинівна 011437 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Міське будівництво та 
господарство

157

6824123 Олексюк Вадим Дмитрович 21532186 TM 20.06.2003 
Диплом бакалавра

Міське будівництво та 
господарство

144

6825196 Прокопюк Віталій Сергійович 22436671 BH 30.06.2003 
Диплом спеціаліста

Міське будівництво та 
господарство

144

6824046 Слободніченко Тетяна Петрівна 16512275 KC 29.06.2001 
Диплом бакалавра

Міське будівництво та 
господарство

142

6824085 Солюк Іван Володимирович 220985 B17 27.05.2017 Диплом 
бакалавра

Міське будівництво та 
господарство

158
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