
Директору КВПУ будівництва і дизайну 

Алексенку Г.В. 

громадянина ________________________________ 

___________________________________________, 
(прізвище, ім’я, по батькові абітурієнта) 

який  проживає ____________________________ 

___________________________________________  
(вказати повну адресу реєстрації, індекс) 

____________________________________________________  

 

 

Заява 
Прошу прийняти мене на навчання до Київського вищого професійного училища будівництва 

і дизайну за професією __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________з терміном навчання _____ р. 
 

Про себе повідомляю: 

Число, місяць, рік народження _____________________. Національність___________________. 

Закінчив(ла)______________________________________________________________________. 
(рік закінчення, назва навчального закладу, рівень освіти) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Середній бал  свідоцтва/атестату/диплому  __________________ 

Підстава для поза конкурсного зарахування: немає -  є -  (__________________________) 
пільгова категорія  

Адреса постійного проживання: індекс_________, область _____________________, район 

_________________________, місто/село ___________________, вул._________________, буд._____, 

кв. _______,     домашній, мобільний телефон_______________________________________________ 

Прізвище, ім'я, по батькові, адреса місця проживання батьків: 

Батько_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________телефони: ______________________________________________ 

Мати:____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

_______________________________телефони: ______________________________________________ 
 

До заяви додаю документи:  — документ про освіту в оригіналі;  

— медичну довідку (Ф. 086-у) та додаток до неї, довідку про щеплення (Ф. 0-63);  

— 6 фотокарток розміром 3×4 см;  

— довідку з міста проживання та про склад сім’ї;  

— копію паспорта або свідоцтва про народження;  

    — копію довідки про присвоєння індентифікаційного номера. 

 

 «____» ________________ 20___ р.     ______________________  
      (підпис) 

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від  1 червня  2010 року  №  2297-VI  даю згоду 

на обробку моїх персональних даних в КВПУ будівництва і дизайну. 
 

З правилами прийому до КВПУ будівництва і дизайну, освітньо-кваліфікаційною характеристикою професії, 

режимом роботи, «Єдиними педагогічними вимогами до учнів КВПУ будівництва і дизайну», «Рекомендаціями щодо 

зовнішнього вигляду учнів»  ознайомлений(на). 
 

 

 

«_____» ___________________ 20____ р.      _________________________  

      (підпис) 



АНКЕТА АБІТУРІЄНТА 

1. ПІБ ___________________________________________________________________________. 

2. Чи відноситеся Ви до пільгової категорії?   ні;     так 

  дитина-сирота; 

  напівсирота; 

  з неповної сім’ї; 

  з багатодітної сім’ї; 

  з малозабезпеченої  сім’ї; 

  особа з обмеженою життєдіяльністю; 

  особи, що постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС 1 і 2 категорій; 

  батьки є учасниками бойових дій із числа осіб, які захищали (захищають), незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України та брали (беруть) участь у АТО; 

  батьки є шахтарями, які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві, діти 

колишніх шахтарів, які внаслідок шкідливих умов праці одержали інвалідність І та 

ІІ груп; 

 дитина військовослужбовця Збройних Сил України, інших військових формувань, 

працівника правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових 

обов'язків; 

3. Чи призивалися до  строкової служби або звільнені у запас ЗС України.      ні;     так 

4. Наявність військового квитка.     ні;     так 

5. Наявність посвідчення про приписку до призовної дільниці.  ні;  так (________________________) 

Призовна дільниця 

6. Яку суспільну роботу виконували у навчальному закладі? ______________________________ 

7. Яким видом спорту займалися/займаєтеся? __________________________________________ 

8. У яких гуртках художньої самодіяльності та технічної творчості займалися/займаєтеся  

______________________________________________________________________________________ 
9. До чого маєте нахили та чим би Ви хотіли займатись в училищі? 

 займатися спортом; 

 займатися художньою самодіяльністю; 

 займатися різними видами образотворчого мистецтва; 

 інше ________________________________________________________________________ 

10. Стоїте на обліку в Кримінальній  міліції, службі у справах дітей?    так;    ні;     

11. Умовно засуджені?  так;   ні;     

12. З яких джерел Ви отримали інформацію про наш навчальний заклад: 

  від батьків, родичів, знайомих; 

  від учнів училища _______________________________; 

  в школі після почутої реклами _______________________________________; 

  Інтернет,  в засобах масової інформації (телебачення, радіо, газети, журнали) 

  на щитах на вулиці, на виставках, ярмарках;  

  інше  

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

«_____» ___________________ 20____ р.     _________________________  
      (підпис) 

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від  1 червня  2010 року  №  

2297-VI  даю згоду на обробку моїх персональних даних в КВПУ будівництва і дизайну.  

 

 
 

 

«_____» ___________________ 20____ р.     _____________________  
                    (підпис) 


