
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 «09» серпня 2021 року №95/сз

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеська державна академія будівництва та 
архітектури у 2021 році та рішення приймальної комісії від «09» серпня 2021 року, 
протокол №29,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 9 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 «09»  серпня 2021 року 
№ 95/сз

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету
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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



1 9808604 849732

Адамович Костянтин Михайлович 51841993 CK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0184350; 2020р. 
- 0184350; 
2020р. - 
0184350

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

157,361

2



2 9545033 849732

Каранфіл Володимир Геннадійович 50827261 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0168766; 2020р. 
- 0373858; 
2020р. - 
0373858

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

177,232

3



3 8706470 849732

Котов Дмитро Валентинович 073930 K17 30.06.2017 
Диплом кваліфікованого 
робітника

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

136,292

4



4 8773847 849732

Мусійчук Максим Євгенович 52449289 CK 02.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0258301; 2021р. 
- 0258301; 
2021р. - 
0258301

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

138,113

5



5 9594394 849732

Наумович Марина Сергіївна 21943135 CK 01.07.2003 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0178465; 2021р. 
- 0178465; 
2021р. - 
0178465

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

148,673

6



6 9399010 849732

Старостіна Крістіна Русланівна 49192011 KB 16.06.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0234494; 2021р. 
- 0234494; 
2021р. - 
0234494

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

166,880

7



7 9527852 849732

Філіппов Олександр Іванович 52191171 MK 01.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0309622; 2021р. 
- 0309622; 
2021р. - 
0309622

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

152,159

8



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 «09»  серпня 2021 року 
№ 95/сз

194 Гідротехнічне будівництво, водна 
інженерія та водні технології Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 9058346 886700

Зайцев Сергій Валерійович 40899704 CK 30.06.2011 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Водогосподарське 
та природоохоронне 
будівництво, 
Гідромеліорація, 
Гідротехнічне 
будівництво, 
Раціональне 
використання і 
охорона водних 
ресурсів

129,010

9


