


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Одеська державна академія 
будівництва та архітектури

Додаток до наказу від «23»  вересня 2019 року 
№ 152/сз

192 Будівництво та цивільна 
інженерія Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6837017 В`юн Сергій Степанович 25981648 CK 28.02.2005 
Диплом бакалавра

Промислове і цивільне 
будівництво

290,5

6836871 Вдовенко Олександр Петрович 35568348 KX 10.02.2009 
Диплом спеціаліста

Промислове і цивільне 
будівництво

270

6836978 Газір-Базан Роман Савич 32927023 CK 10.07.2007 
Диплом бакалавра

Промислове і цивільне 
будівництво

227,6

6837105 Дробот Дмитро Андрійович 34851337 CK 07.07.2008 
Диплом спеціаліста

Промислове і цивільне 
будівництво

305,1

6837370 Завала Павло Сергійович 39930782 CK 28.12.2010 
Диплом спеціаліста

Промислове і цивільне 
будівництво

277

6837444 Іванік Сергій Олександрович 37653418 CK 27.02.2010 
Диплом магістра

Промислове і цивільне 
будівництво

284

6836896 Кудряков Михайло Борисович 33121007 CK 31.01.2008 
Диплом магістра

Промислове і цивільне 
будівництво

284,5

6836963 Мавроматі Олена Євгенівна 30202361 CK 10.06.2006 
Диплом магістра

Промислове і цивільне 
будівництво

298,6
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6834888 Платнер Артур Сергійович 13596661 MO 21.06.2003 
Диплом бакалавра

Промислове і цивільне 
будівництво

270
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Одеська державна академія 
будівництва та архітектури

Додаток до наказу від «23»  вересня 2019 року 
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192 Будівництво та цивільна 
інженерія Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6837122 Виходець Артем Валентинович 43671852 CK 31.05.2012 
Диплом спеціаліста

Автомобільні дороги і 
аеродроми та 
транспортні системи

278,3
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№
 за
яв
и 
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Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
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рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО
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освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6836988 Воліна-Данилова Вікторія Ігорівна 45825827 CK 01.07.2013 
Диплом спеціаліста

Водопостачання та 
водовідведення

312,2
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№
 за
яв
и 
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Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6837076 Михайлов Олександр Сергійович 30566373 CK 10.07.2006 
Диплом спеціаліста

Теплогазопостачання і 
вентиляція

287,2
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Одеська державна академія 
будівництва та архітектури

Додаток до наказу від «23»  вересня 2019 року 
№ 152/сз

192 Будівництво та цивільна 
інженерія Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6823668 Пермінова Єлізавета Олександрівна 054933 M17 15.05.2017 Диплом 
магістра

Архітектурно-
будівельний 
інжиніринг

272
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Одеська державна академія 
будівництва та архітектури

Додаток до наказу від «23»  вересня 2019 року 
№ 152/сз

193 Геодезія та землеустрій Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6836919 Волканова Віталіна Степанівна 45756275 CK 01.07.2013 
Диплом спеціаліста

Геодезія 350,6

6837128 Дзеблюк Марина Степанівна 091581 C15 30.06.2015 Диплом 
спеціаліста

Геодезія 303,6
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ЗАТВЕРДЖЕНО
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Одеська державна академія 
будівництва та архітектури
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193 Геодезія та землеустрій Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6837057 Кірієнко Альона Ігорівна 093141 B16 01.07.2016 Диплом 
бакалавра

Землеустрій та кадастр 298,9
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