
               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання
Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Київський університет 
імені Бориса Грінченка

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 783-С

013 Початкова освіта Комунальна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10684653 108883
2

Василевська Катерина Вадимівна 53209615 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Початкова освіта 0,000

2 10488350 108883
2

Гавриш Дар`я Дмитрівна 52730709 KB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Початкова освіта 0,000

3 10886800 108883
2

Дебальчук Вікторія Олександрівна 53336716 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Початкова освіта 0,000

4



4 10765335 108883
2

Дмитренко Дар`я Олександрівна 53093464 TM 07.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Початкова освіта 0,000

5 10897276 108883
2

Парандій Оксана Олегівна 53004183 BA 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Початкова освіта 0,000

6 10936843 108883
2

Смєхова Аліна Євгеніївна 53360213 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Початкова освіта 0,000
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1 10998411 970591

Грищук Вікторія Сергіївна 53060904 KB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0129122 Початкова освіта 149,250

2 10762455 970591

Здрілко Роман Віталійович 53302099 PB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0249247 Початкова освіта 142,800
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