
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 «31» серпня 2021 року №363/ас

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеська державна академія будівництва та 
архітектури у 2021 році та рішення приймальної комісії від «31» серпня 2021 року, 
протокол №35,

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 3 арк.

Ректор Анатолій КОВРОВ
(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 «31»  серпня 2021 року 
№ 363/ас

023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація Державна Магістр 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 10243808 871283 Мандрик Ганна Миколаївна 14001783 MB 11.07.2002 
Диплом спеціаліста

Образотворче 
мистецтво

165,160

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 «31»  серпня 2021 року 
№ 363/ас

191 Архітектура та містобудування Державна Магістр 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 10240154 871284 Гуменюк Анна Юріївна 120158 C16 21.10.2016 
Диплом спеціаліста

Архітектура 
будівель і споруд

152,700

2 10240228 871284 Днепровська Тетяна Ігорівна 095733 M18 04.07.2018 
Диплом магістра

Архітектура 
будівель і споруд

147,700

3 10240723 871284 Жгаллі Шаріф - 027811 ДI 25.06.2013 Диплом 
магістра

Архітектура 
будівель і споруд

200,400

4 10240787 871284 Коломієць Олеся Валеріївна 35588690 CK 28.02.2009 
Диплом магістра

Архітектура 
будівель і споруд

177,500

5 10240818 871284 Лунгол Роман Станіславович 47176265 CK 01.07.2014 
Диплом магістра

Архітектура 
будівель і споруд

177,900

6 10240621 871284 Любар-Пурлінська Тетяна Миколаївна 34132071 KB 13.06.2008 
Диплом спеціаліста

Архітектура 
будівель і споруд

194,000

2



7 10240899 871284 Тужовець Вікторія Дмитрівна 32210800 CK 29.06.2007 
Диплом спеціаліста

Архітектура 
будівель і споруд

158,200

8 10240606 871284 Чернов Юрій Вадимович 057696 C16 01.07.2016 
Диплом спеціаліста

Архітектура 
будівель і споруд

177,700

9 10240866 871284 Шляхтін Ігор Всеволодович 45497372 CK 01.07.2013 
Диплом магістра

Архітектура 
будівель і споруд

182,000

3


