
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 «12» вересня 2022 року №04-04/184

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 «07» вересня 2022 
року, протокол №10,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «30» вересня 2022 року студентами 2 курсу заочної 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 «12»  вересня 2022 року 
№ 04-04/184

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11118436 104635
5

Гузь Павло Сергійович 137713 E20 10.07.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Теплогазопостач
ання і 
вентиляція

139,000

2 11075661 104635
5

Кочерга Нікіта Вікторович 011498 E22 30.04.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0001767 Теплогазопостач
ання і 
вентиляція

116,500

1



3 11124426 104635
5

Христюк Анна Русланівна 076562 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0224345 Теплогазопостач
ання і 
вентиляція

122,000

4 11132612 104635
5

Чухліб Олена Михайлівна 076559 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0224232 Теплогазопостач
ання і 
вентиляція

141,500

2


