
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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

(найменування закладу вищої освіти)

 Київського  національного  університету  будівництва  і  архітектури" 

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «21» вересня 2020 року №04-04/207.1

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
"Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва 
і архітектури" у 2020 році та рішення приймальної комісії від «21» вересня 2020 
року, протокол №15,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 2020 року студентами 3 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 арк.

Директор Даневич О.С.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «21»  вересня 2020 року 
№ 04-04/207.1

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

№
 п
/п

№
 за
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и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7874595 796759
Баланюк Віталій Вячеславович 19135923 XE 20.06.2002 

Диплом бакалавра
Промислове і 
цивільне 
будівництво

170

2 8453952 796759
Сорокін Вячеслав Миколайович 35476520 MK 26.12.2008 

Диплом бакалавра
Промислове і 
цивільне 
будівництво

165

3 8466786 796759
Чертенков Володимир Геннадійович 004148 B20 31.01.2020 

Диплом бакалавра
Промислове і 
цивільне 
будівництво

160
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номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
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рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8466046 780589 Бец Владислав Борисович 101606 B18 27.06.2018 
Диплом бакалавра

Міське будівництво 
та господарство

149

2 8466042 780589 Гоцуляк Роман Валерійович 34926068 XM 14.07.2008 
Диплом бакалавра

Міське будівництво 
та господарство

170

3 8466171 780589 Мельник Віталій Анатолійович 21240827 PB 30.06.2002 
Диплом спеціаліста

Міське будівництво 
та господарство

148

4 8469908 780589 Нестеровська Віта Петрівна 101120 M18 27.06.2018 
Диплом магістра

Міське будівництво 
та господарство

127
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освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8468455 796864 Грищук Олександр Іванович 39290513 TM 30.06.2010 
Диплом бакалавра

Теплогазопостачанн
я і вентиляція

150

2 8467661 796864 Черновол Роман Сергійович 45909546 TM 19.12.2013 
Диплом бакалавра

Теплогазопостачанн
я і вентиляція

148

3 7952565 796864 Якименко Олександр Васильович 46909057 TM 30.06.2014 
Диплом бакалавра

Теплогазопостачанн
я і вентиляція

168
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