
ПРОТОКОЛ № 14 

засідання приймальної комісії  

Одеської державної академії будівництва та архітектури 

від 25 травня 2021 року. 

 

 

Присутні: Кровяков С.О., Педько І. А., Ісаєв В. Ф., Костюк А. І., Дзюба 

С. В., Піщева Т. І., Суханов В. Г., Уреньов В. П., Перпері А.О., Луцкін Є.С., 

Вєтох О.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Щодо поновлення для захисту дипломного проекту. 

2. Щодо поновлення на заочну форму навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб. 

 

1. СЛУХАЛИ: щодо поновлення для захисту дипломного проекту. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Дзюба С. В. – директор Центру післядипломної освіти доповів: 

 

1.1. Поступила заява Бояна Руслана Васильовича з проханням 

поновити для захисту дипломного проекту до складу студентів Центру 

післядипломної освіти, на заочну форму навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, в групу ЗФГЗ-5ск, ступеня вищої освіти магістр, 

спеціальності 193 Геодезія та землеустрій, освітньо-професійної програми 

Геодезія. 

 

ВИРІШИЛИ: поновити для захисту дипломного проекту Бояна 

Руслана Васильовича до складу студентів Центру післядипломної освіти, на 

заочну форму навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, в групу 

ЗФГЗ-5ск, ступеня вищої освіти магістр, спеціальності 193 Геодезія та 

землеустрій, освітньо-професійної програми Геодезія. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Дзюба С. В. – директор Центру післядипломної освіти доповів: 

 

1.2. Поступила заява Демчука Максима Романовича з проханням 

поновити для захисту дипломного проекту до складу студентів Центру 

післядипломної освіти, на заочну форму навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, в групу ЗФЗК-6, ступеня вищої освіти магістр, спеціальності 

193 Геодезія та землеустрій, освітньо-професійної програми Землеустрій та 

кадастр. 

 

ВИРІШИЛИ: поновити для захисту дипломного проекту Демчука 

Максима Романовича до складу студентів Центру післядипломної освіти, 

на заочну форму навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, в групу 

ЗФЗК-6, ступеня вищої освіти магістр, спеціальності 193 Геодезія та 

землеустрій, освітньо-професійної програми Землеустрій та кадастр. 

 

2. СЛУХАЛИ: щодо поновлення на заочну форму навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ісаєв В.Ф. – директор інституту Гідротехнічного будівництва та 

цивільної інженерії доповів: 

 

2.1. Поступила заява Ревіна Олексія Вікторовича з проханням 

поновити до Інституту гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії, 

денної форми навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, ступеня 

вищої освіти бакалавр, спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія. 

 

ВИРІШИЛИ: поновити Ревіна Олексія Вікторовича до Інституту 

гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії, денної форми навчання 



за кошти фізичних та/або юридичних осіб, ступеня вищої освіти бакалавр, 

спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ісаєв В.Ф. – директор інституту Гідротехнічного будівництва та 

цивільної інженерії доповів: 

 

2.1. Поступила заява Рябченко Олександра Леонідовича з проханням 

поновити до Інституту гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії, 

денної форми навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, ступеня 

вищої освіти бакалавр, спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія. 

 

ВИРІШИЛИ: поновити Рябченко Олександра Леонідовича до 

Інституту гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії, денної форми 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, ступеня вищої освіти 

бакалавр, спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія. 

 

 

 

 

 

Заступник голова приймальної комісії    С. Кровяков 

 

 

Відповідальний секретар       Є. Луцкін 


