
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 «30» вересня 2022 року №04-04/201

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 «29» вересня 2022 
року, протокол №15,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «30» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 8 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 «30»  вересня 2022 року 
№ 04-04/201

191 Архітектура та містобудування Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11560343 110370
1

Далецька Оксана Сергіївна 53390339 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Архітектура 
будівель та 
споруд

185,000

2 11600551 110370
1

Свистун Анатолій Володимирович 19275341 KB 21.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Архітектура 
будівель та 
споруд

175,000

1



3 11618565 110370
1

Суткова Анастасія В`ячеславівна 089965 E18 29.06.2018 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Архітектура 
будівель та 
споруд

175,000

2



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 04-04/201

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11593588 110456
5

Гордєй Ігор Анатолійович 31477098 XA 27.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Водопостачання 
та 
водовідведення

0,000

3



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 04-04/201

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11550502 110455
6

Кудрик Ілля Сергійович 53041505 TA 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Міське 
будівництво та 
господарство

0,000

2 11571690 110455
6

Орельський Максим Олегович 40372267 BH 31.05.2011 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Міське 
будівництво та 
господарство

0,000

4



3 11569639 110455
6

Педорченко Віктор Петрович 52837936 BH 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Міське 
будівництво та 
господарство

0,000

4 11557904 110455
6

Полонський Ілля Іванович 53336660 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Міське 
будівництво та 
господарство

0,000

5 11569808 110455
6

Прилюк Сергій Віталійович 51902365 XM 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Міське 
будівництво та 
господарство

0,000

6 11628894 110455
6

Судаков Денис Артурович 51164072 XM 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Міське 
будівництво та 
господарство

0,000

7 11628881 110455
6

Трачук Кірілл Юрійович 53262856 XM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Міське 
будівництво та 
господарство

0,000

5



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 04-04/201

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11635702 110457
3

Лунчук Сергій Віталійович 37941078 EH 27.05.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Теплогазопостач
ання і 
вентиляція

0,000

2 11574674 110457
3

Топчій Богдан Вікторович 52106942 BH 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Теплогазопостач
ання і 
вентиляція

0,000

6



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 04-04/201

193 Геодезія та землеустрій Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11635061 110475
3

Баглай Анатолій Анатолійович 24672403 BH 30.06.2004 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Геодезія та 
землеустрій

0,000

2 11558361 110475
3

Влащенко Костянтин Сергійович 52081402 KB 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Геодезія та 
землеустрій

0,000

7



3 11633095 110475
3

Коба Ярослав Васильович 49505398 BH 25.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Геодезія та 
землеустрій

0,000

8


