


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 «15»  жовтня 2019 року 
№ 158/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

6846446 Бакликова Ольга Вікторівна 154534 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Промислове і цивільне 
будівництво

236,2

6848093 Вертелецька Інна Костянтинівна 22385150 CK 25.06.2003 
Диплом спеціаліста

Промислове і цивільне 
будівництво

241,4

6845376 Жирик Сергій Васильович 784191 УB 26.06.1992 Диплом 
спеціаліста

Промислове і цивільне 
будівництво

264

6846860 Муратов Сергій Вікторович 33197146 CK 11.02.2008 
Диплом бакалавра

Промислове і цивільне 
будівництво

237

6845849 Чакір Євгеній Іванович 005776 B17 20.02.2017 Диплом 
бакалавра

Промислове і цивільне 
будівництво

233
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Додаток до наказу про зарахування на навчання
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Додаток до наказу від «15»  жовтня 2019 року 
№ 158/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

6847630 Гвазава Вахтанг Фрідонович 071268 M18 28.03.2018 Диплом 
магістра

Міське будівництво та 
господарство

264,8
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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

6846728 Дейлик Володимир Володимирович 37652214 CK 27.02.2010 
Диплом спеціаліста

Архітектурно-
будівельний 
інжиніринг

244,4

6846786 Литвинюк Ігор Петрович 033978 KB 04.07.1985 Диплом 
спеціаліста

Архітектурно-
будівельний 
інжиніринг

249,2

6846749 Степаненко Наталія Петрівна 37691963 MK 01.03.2010 
Диплом бакалавра

Архітектурно-
будівельний 
інжиніринг

240,5
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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

6846240 Заболотний Євгеній Сергійович 47178027 CK 01.07.2014 
Диплом спеціаліста

Автомобільні дороги і 
аеродроми та 
транспортні системи

240,6

6845853 Удалов Микола Сергійович 101430 B19 01.07.2019 Диплом 
бакалавра

Автомобільні дороги і 
аеродроми та 
транспортні системи

217,04
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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

6845450 Хороняк Наталія Іванівна 057429 C16 01.07.2016 Диплом 
спеціаліста

Геодезія 283
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