
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 «07» вересня 2020 року №04-04/187-УТ

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 «07» вересня 2020 
року, протокол №12,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 2020 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 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 «07»  вересня 2020 року 
№ 04-04/187-УТ

193 Геодезія та землеустрій Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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прізвище ім'я по батькові

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

номери 
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назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
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1 7142508 737017 Бандурист Ольга Юріївна 083103 B20 19.06.2020 
Диплом бакалавра

Землеустрій та 
кадастр

246

2 7068511 737017 Довгопола Юлія Віталіївна 016296 B20 28.02.2020 
Диплом бакалавра

Землеустрій та 
кадастр

274

3 7301901 737017 Решетняк Тетяна Сергіївна 016295 B20 28.02.2020 
Диплом бакалавра

Землеустрій та 
кадастр

299

4 7430851 737017 Сінний Андрій Григорович 014604 B20 28.02.2020 
Диплом бакалавра

Землеустрій та 
кадастр

255

5 7130965 737017 Шкібтан Валерія Ігорівна 014597 B20 28.02.2020 
Диплом бакалавра

Землеустрій та 
кадастр

273

1


