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ПРОТОКОЛ № 24 
засідання Приймальної комісії 

Одеської державної академії будівництва та архітектури 
від 02 серпня 2019 року 

 
Присутні: Ковров А.В., Крутій Ю.С., Ажаман І.А., Ісаєв В.Ф.,       

Костюк А.І., Дзюба С.В., Суханов В.Г., Уреньов В.П., Гедулян С.І. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які 
зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної 
загальної середньої освіти. 

2. Щодо поновлення на навчання на денну форму здобуття освіти на 
бюджетній основі. 

3. Щодо поновлення на навчання на денну форму здобуття освіти на 
контрактній основі. 

4. Щодо поновлення на навчання на заочну форму здобуття освіти на 
контрактній основі. 

 
 
 
1. СЛУХАЛИ: про переведення на вакантні місця державного 

замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних 
осіб на основі повної загальної середньої освіти. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
Луцкін Є. С. – заступник відповідального секретаря доповів: 

 
1.1. На підставі розділу ХІІ Правил прийому до Одеської державної 

академії будівництва та архітектури у 2019 році, розділу ХІІ Умов прийому 
на навчання до вищих навчальних закладів України в 2019 році пропоную 
перевести на вакантні місця державного замовлення з "01" вересня 2019 року 
наступних осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб на ступінь вищої освіти бакалавра на основі повної загальної 
середньої освіти студентами 1 курсу денної форми навчання (наказ №386/ас 
від 01.09.2019 року): 

Спеціальність 191 Архітектура та містобудування 
1. Дранченко Єлизавета Юріївна 
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Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія 
1. Балека Олександр Віталійович 
2. Борець Іван Романович 
3. Губенко Максим Миколайович 
4. Гуцан Валерій Володимирович 
5. Дідінчук Юлія Андріївна 
6. Дрожин Вячеслав Сергійович 
7. Максименко Олександр Геннадійович 
8. Парфенюк Микола Миколайович 
9. Петкова Оксана Володимирівна 
10. Ткаченко Аліна Русланівна 
11. Федякін Назар Костянтинович 
12. Чумак Даніїл Олександрович 
13. Яровенко Альбіна Володимирівна 
Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій 
1. Мельніков Максим Костянтинович 
 
1.2. На підставі розділу ХІІ Правил прийому до Одеської державної 

академії будівництва та архітектури у 2019 році, розділу ХІІ Умов прийому 
на навчання до вищих навчальних закладів України в 2019 році пропоную 
перевести на вакантні місця державного замовлення з "01" вересня 2019 року 
наступних осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб на ступінь вищої освіти бакалавра на основі повної загальної 
середньої освіти студентами 1 курсу заочної форми навчання (наказ №78/сз 
від 01.09.2019 року): 

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія 
1. Самотюк Тарас Григорович 
2. Чорний Вячеслав Васильович 
3. Панасюк Дмитро Борисович 

ВИРІШИЛИ: перевести вищезгаданих осіб на вакантні місця 
державного замовлення з "01" вересня 2019 року, які зараховані на навчання 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб на ступінь вищої освіти бакалавра 
на основі повної загальної середньої освіти студентами 1 курсу денної та 
заочної форм навчання (накази №386/ас від 01.09.2019 року та №78/сз від 
01.09.2019 року). 
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2. СЛУХАЛИ: щодо поновлення на навчання на денну форму здобуття 
освіти на бюджетній основі. 

ВИСТУПИЛИ: 
Суханов В. Г. – директор Будівельно-технологічного інституту доповів: 

  
2.1. Поступила заява Вразовського Станіслава Андрійовича з 

проханням поновити на 2-й курс 4-й триместр Будівельно-технологічного 
інституту спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія денної 
форми навчання на бюджетній основі. 
 

ВИРІШИЛИ: поновити Вразовського Станіслава Андрійовича на 2-й 
курс 4-й триместр Будівельно-технологічного інституту спеціальності 192 – 
Будівництво та цивільна інженерія денної форми навчання на бюджетній 
основі. 

 
 
3. СЛУХАЛИ: щодо поновлення на навчання на денну форму здобуття 

освіти на контрактній основі. 

ВИСТУПИЛИ: 
Суханов В. Г. – директор Будівельно-технологічного інституту доповів: 

  
3.1. Поступила заява Бендіашвілі Давида Гурамовича з проханням 

поновити на 4-й курс 7-й семестр Будівельно-технологічного інституту 
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія денної форми 
навчання на контрактній основі. 
 

ВИРІШИЛИ: поновити Бендіашвілі Давида Гурамовича на 4-й курс 
7-й семестр Будівельно-технологічного інституту спеціальності 192 – 
Будівництво та цивільна інженерія денної форми навчання на контрактній 
основі. 

 
 
4. СЛУХАЛИ: щодо поновлення на навчання на заочну форму здобуття 

освіти на контрактній основі. 

ВИСТУПИЛИ: 
Суханов В. Г. – директор Будівельно-технологічного інституту доповів: 
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4.1. Поступила заява Бернаус Любові Володимирівни з проханням 
поновити на 5-й курс 9-й семестр Будівельно-технологічного інституту 
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія заочної форми 
навчання на контрактній основі. 
 

ВИРІШИЛИ: поновити Бернаус Любов Володимирівну на 5-й курс   
9-й семестр Будівельно-технологічного інституту спеціальності 192 – 
Будівництво та цивільна інженерія заочної форми навчання на контрактній 
основі. 

 
 
 

Голова приймальної комісії      А. Ковров 
 
 
Відповідальний секретар       С. Гедулян 


