
               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

025 Музичне мистецтво Комунальна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 10646056 994841

Алтуніна Марія Даніілівна 53579882 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Інструментальне 
виконавство 
(оркестрові 
струнні, народні, 
духові та ударні 
інструменти)

156,000

2 10634080 994841

Барабащук Тимофій Миколайович 52874972 KB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Інструментальне 
виконавство 
(оркестрові 
струнні, народні, 
духові та ударні 
інструменти)

193,000
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3 10668793 994841

Бондаренко Богдан Валентинович 52085199 EH 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Інструментальне 
виконавство 
(оркестрові 
струнні, народні, 
духові та ударні 
інструменти)

192,000

4 10543999 994841

Павлов Данило Олексійович 51366958 EH 01.07.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Інструментальне 
виконавство 
(оркестрові 
струнні, народні, 
духові та ударні 
інструменти)

183,000

5 11100701 994841

Фуйор Герман Валерійович 52010576 KB 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Інструментальне 
виконавство 
(оркестрові 
струнні, народні, 
духові та ударні 
інструменти)

157,000

6 10649481 994841

Швець Владислав Євгенович 47877742 KB 30.05.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Інструментальне 
виконавство 
(оркестрові 
струнні, народні, 
духові та ударні 
інструменти)

190,000
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