
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Одеська  державна  академія  будівництва  та  архітектури 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ОДЕСА

(населений пункт)

від «19» серпня 2021 року №323/ас

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеська державна академія будівництва та 
архітектури у 2021 році та рішення приймальної комісії від «19» серпня 2021 року, 
протокол №33,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 8 арк.

Т. в. о. ректора Юрій КРУТІЙ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «19»  серпня 2021 року 
№ 323/ас

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9696177 934062
Тарасов Андрій Олегович 065656 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0122011; 2019р. 
- 0122011

Галузеве 
машинобудування

134,000

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «19»  серпня 2021 року 
№ 323/ас

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

2



1 9684526 934048

Гагауз Микола Григорійович 025321 E19 27.06.2019 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0311251; 2018р. 
- 0311251

BIM-технології, 
Автомобільні 
дороги та 
аеродроми, 
Адитивні технології, 
Архітектурно-
будівельний 
інжиніринг, 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Енергетичний 
менеджмент і 
інжиніринг, 
Інформаційні 
технології в 
промисловому та 
цивільному 
будівництві, Міське 
будівництво та 
господарство, 
Мости і транспортні 
тунелі, Організація 
технічного нагляду у 
будівництві, 
Промислове і 
цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачанн
я і вентиляція, 
Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

135,250

3



2 10238161 934048

Захарко Катерина Геннадіївна 036418 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0184784; 2019р. 
- 0184784

BIM-технології, 
Автомобільні 
дороги та 
аеродроми, 
Адитивні технології, 
Архітектурно-
будівельний 
інжиніринг, 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Енергетичний 
менеджмент і 
інжиніринг, 
Інформаційні 
технології в 
промисловому та 
цивільному 
будівництві, Міське 
будівництво та 
господарство, 
Мости і транспортні 
тунелі, Організація 
технічного нагляду у 
будівництві, 
Промислове і 
цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачанн
я і вентиляція, 
Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

155,250

4



3 10238346 934048

Радченко Едуард Романович 036426 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0196161; 2019р. 
- 0196161

BIM-технології, 
Автомобільні 
дороги та 
аеродроми, 
Адитивні технології, 
Архітектурно-
будівельний 
інжиніринг, 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Енергетичний 
менеджмент і 
інжиніринг, 
Інформаційні 
технології в 
промисловому та 
цивільному 
будівництві, Міське 
будівництво та 
господарство, 
Мости і транспортні 
тунелі, Організація 
технічного нагляду у 
будівництві, 
Промислове і 
цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачанн
я і вентиляція, 
Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

158,750

5



4 10248405 934048

Столяров Владислав Юрійович 015876 E21 01.04.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0200557; 2018р. 
- 0200557

BIM-технології, 
Автомобільні 
дороги та 
аеродроми, 
Адитивні технології, 
Архітектурно-
будівельний 
інжиніринг, 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Енергетичний 
менеджмент і 
інжиніринг, 
Інформаційні 
технології в 
промисловому та 
цивільному 
будівництві, Міське 
будівництво та 
господарство, 
Мости і транспортні 
тунелі, Організація 
технічного нагляду у 
будівництві, 
Промислове і 
цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачанн
я і вентиляція, 
Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

121,500

6



5 10196538 934048

Титаренко Валерій Олександрович 065670 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0127835; 2019р. 
- 0127835

BIM-технології, 
Автомобільні 
дороги та 
аеродроми, 
Адитивні технології, 
Архітектурно-
будівельний 
інжиніринг, 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Енергетичний 
менеджмент і 
інжиніринг, 
Інформаційні 
технології в 
промисловому та 
цивільному 
будівництві, Міське 
будівництво та 
господарство, 
Мости і транспортні 
тунелі, Організація 
технічного нагляду у 
будівництві, 
Промислове і 
цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачанн
я і вентиляція, 
Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

139,500

7



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «19»  серпня 2021 року 
№ 323/ас

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9561575 934045

Назаров Андрій Русланович 065718 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0308004; 2019р. 
- 0308004

Транспортні 
технології на 
автомобільному 
транспорті

153,250

2 9844067 934045

Синицький Владислав Миколайович 065701 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0120888; 2019р. 
- 0120888

Транспортні 
технології на 
автомобільному 
транспорті

150,000

8


