
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 №04-04/202

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 вечірньої 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 «30»  вересня 2022 року 
№ 04-04/202

191 Архітектура та містобудування Державна Бакалавр Вечірня кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11556852 104589
6

Боровський Руслан Олегович 37867805 BH 29.05.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Архітектура 
будівель та 
споруд

176,000

2 11548215 104589
6

Данілова Олександра Олегівна 53537679 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Архітектура 
будівель та 
споруд

195,000

1



3 11614670 104589
6

Ланова Вікторія Євгенівна 53358024 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Архітектура 
будівель та 
споруд

175,000

2


