
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 №324/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 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 1 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 
№ 324/ас

191 Архітектура та містобудування Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 8795734 823280
Боєва Анастасія Сергіївна 021982 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0111596; 2021р. 
- 0142489

Архітектура та 
містобудування

179,250

2 10206015 823280
Склярова Анастасія Ігорівна 057660 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0306720; 2020р. 
- 0306720

Архітектура та 
містобудування

121,000

3 10224756 823280
Уханова Дар`я Олександрівна 023216 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0261693; 2019р. 
- 0261693

Архітектура та 
містобудування

149,500

1


