
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти

і науки України
06.06.2017 №794
Форма № Н-1.05.1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

НАКАЗ

м. Київ

від «09» серпня 2017 року №2035-33

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до вищого навчального закладу Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка у 2017 році та рішення 
приймальної комісії від «09» серпня 2017 року, протокол №11,

НАКАЗУЮ:

зарахувати з «01» вересня 2017 року студентами 1 курсу денної форми 
навчання за спеціальностями за рахунок коштів фізичних або юридичних 
осіб згідно з додатком.
Додаток: на 6 арк.

Ректор Губерський Л.В.

М. П.
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ал

520635 Буренок Дмитро Володимирович 047940 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Гідрогеологія 136
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569556 Дерлеменко Олександр Сергійович 047982 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Геофізика 132

688868 Йовенко Андрій Володимирович 047987 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Геофізика 127

782469 Карасьов Олег Костянтинович 047984 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Геофізика 151
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515951 Ковбаса Юрій Миколайович 001199 ЛKBE 24.06.1997 
Диплом спеціаліста

Геоінформатика 171
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519231 Кузьменко Роман Анатолійович 048105 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Геологія 121

660664 Свитка Ольга Сергіївна 048750 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Геологія 126
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782285 Мельник Максим Сергійович 048101 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Геологія нафти і газу 151
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634657 Трачук Сергій Ігорович 048768 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Геохімія і мінералогія 151


