


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Київський фаховий коледж 
архітектури, будівництва та 

управління
Додаток до наказу від «20»  серпня 2021 року 

№ 288

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10231939 929926
Гаврилюк Нікіта Вячеславович 081401 K21 25.06.2021 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Будівництво та 
експлуатація 
будівель і споруд

252,000

2 10231946 929926
Касап Кирило Вячеславович 043994 K21 30.06.2021 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Будівництво та 
експлуатація 
будівель і споруд

265,000

3 10241769 929926
Півторак Віктор Олексійович 013868 K15 30.06.2015 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Будівництво та 
експлуатація 
будівель і споруд

290,000
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1 10238365 929933

Ушко Артур Анатолійович 017971 K21 19.02.2021 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Монтаж і 
обслуговування 
внутрішніх 
санітарно-технічних 
систем і вентиляції

270,000
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