
ПРОТОКОЛ № 26 

засідання Приймальної комісії 

Одеської державної академії будівництва та архітектури 

від 18 серпня 2020 року 

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

Дзюба С.В., Перпері А.О., Варич Г.С., Суханов В. Г., Піщева Т. І.,  

Гедулян С. І. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Щодо поновлення на денну форму здобуття освіти на контрактній

основі. 

2. Щодо поновлення на заочну форму здобуття освіти на контрактній

основі. 

1. СЛУХАЛИ: щодо поновлення на денну форму здобуття освіти на

контрактній основі. 

ВИСТУПИЛИ: 

Перпері А. О. – заступник директора Архітектурно-художнього 

інституту доповіла: 

1.1. Поступила заява Горадзе Ганни Володимирівни з проханням 

поновити її на 3-й курс 5-го семестру денної форми здобуття освіти на 

контрактній основі Архітектурно-художнього інституту спеціальності 191 – 

Архітектура та містобудування. 

ВИРІШИЛИ: поновити Горадзе Ганну Володимирівну на 3-й курс 5-

го семестру денної форми здобуття освіти на контрактній основі 

Архітектурно-художнього інституту спеціальності 191 – Архітектура та 

містобудування. 

1.2. Поступила заява Шпачука Антона Васильовича з проханням 

поновити його на 4-й курс 7-го семестру денної форми здобуття освіти на 

контрактній основі Архітектурно-художнього інституту спеціальності 191 – 

Архітектура та містобудування. 



 
 

ВИРІШИЛИ: поновити Шпачука Антона Васильовича на 4-й курс 7-

го семестру денної форми здобуття освіти на контрактній основі 

Архітектурно-художнього інституту спеціальності 191 – Архітектура та 

містобудування. 

 

1.3. Поступила заява Дісюка Дениса Маріновича з проханням 

поновити його на 4-й курс 7-го семестру денної форми здобуття освіти на 

контрактній основі Архітектурно-художнього інституту спеціальності 191 – 

Архітектура та містобудування. 

   

ВИРІШИЛИ: поновити Дісюка Дениса Маріновича на 4-й курс 7-го 

семестру денної форми здобуття освіти на контрактній основі Архітектурно-

художнього інституту спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. 

 

 

 

2. СЛУХАЛИ: щодо поновлення на заочну форму здобуття освіти на 

контрактній основі. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ісаєв В. Ф. – директор Інституту гідротехнічного будівництва та 

цивільної інженерії доповів: 

 

2.1. Поступила заява Авраменко Анни Володимирівни з проханням 

поновити її на 2-й курс 1-го семестру заочної форми здобуття освіти на 

контрактній основі Інституту гідротехнічного будівництва та цивільної 

інженерії спеціальності 133 – Галузеве машинобудування. 

  

ВИРІШИЛИ: поновити Авраменко Анну Володимирівну на 2-й курс 

1-го семестру заочної форми здобуття освіти на контрактній основі Інституту 

гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії спеціальності 133 – 

Галузеве машинобудування. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ажаман І. А. – т. в. о. директора навчально-наукового інституту Бізнесу 

та інформаційних технологій доповіла: 

 

2.2. Поступила заява Шолковенко Анни Валеріївни з проханням 

поновити її на 3-й курс 5-го семестру заочної форми здобуття освіти на 

контрактній основі навчально-наукового інституту Бізнесу та інформаційних 



технологій спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність. 

ВИРІШИЛИ: поновити Шолковенко Анну Валеріївну на 3-й курс 5-

го семестру заочної форми здобуття освіти на контрактній основі навчально-

наукового інституту Бізнесу та інформаційних технологій спеціальності 076 

– Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Заступник голови приймальної комісії Ю. Крутій 

Відповідальний секретар С. Гедулян


