
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 №325/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 3 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 7 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 
№ 325/ас

023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація 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 9151901 823279

Гандрабура Марія Олегівна 097389 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0371364; 2020р. 
- 0371364

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація

169,250

2 8706891 823279

Маржина Лідія Ігорівна 066153 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0075814; 2019р. 
- 0075814

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація

149,750

3 8768264 823279

Разумянська Віталія Олегівна 021991 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0248676; 2021р. 
- 0248676

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація

178,750
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4 8765353 823279

Сівий Даниїл Михайлович 021980 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0130409; 2019р. 
- 0130409

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація

168,250
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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 
№ 325/ас

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 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 9200295 819078
Гончарук Катерина Михайлівна 057403 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0129323; 2020р. 
- 0129323

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

157,000

2 8771715 819078
Шульга Марина Сергіївна 021438 E21 27.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0108922; 2021р. 
- 0108922

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

143,250

3 9416979 819078
Яровенко Юліана Юріївна 057581 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0132312; 2020р. 
- 0132312

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

164,000
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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 
№ 325/ас

191 Архітектура та містобудування 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 8732852 823281
Блинова Ірина Сергіївна 067602 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0096022; 2019р. 
- 0096022

Архітектура та 
містобудування

137,750

2 8848209 823281
Коваль Катерина Володимирівна 035571 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0027673; 2019р. 
- 0027673

Архітектура та 
містобудування

136,250

3 8733800 823281
Мельник Катерина Павлівна 035574 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0027886; 2019р. 
- 0027886

Архітектура та 
містобудування

143,750

4 8996771 823281
Паршина Олександра Олександрівна 021988 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0130044; 2019р. 
- 0130044

Архітектура та 
містобудування

174,000
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5 8722483 823281
Поповська Тетяна Андріївна 087315 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0069783; 2019р. 
- 0069783

Архітектура та 
містобудування

156,500

6 8780804 823281
Торговець Мирослава Олександрівна 046241 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0247339; 2019р. 
- 0247339

Архітектура та 
містобудування

148,000

7 10154905 823281
Шатохіна Аліна Євгеніївна 035566 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0027330; 2019р. 
- 0027330

Архітектура та 
містобудування

143,750
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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 
№ 325/ас

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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№
 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 9609482 828405

Шахмурзова Христина Олегівна 068215 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0300726; 2019р. 
- 0300726

BIM-технології, 
Автомобільні 
дороги та 
аеродроми, 
Адитивні технології, 
Архітектурно-
будівельний 
інжиніринг, 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
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

130,750
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