
 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання приймальної комісії 

Одеської державної академії будівництва та архітектури 

від 19 січня 2021 року 

 
Присутні: Ковров А. В., Крутій Ю. С., 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 переведення на навчання за державним замовленням.  

2. Щодо поновлення навчання на денну форму здобуття освіти за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

3. Щодо поновлення навчання на заочну форму здобуття освіти за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб. 

 

1. СЛУХАЛИ: щодо переведення на навчання за державним 

замовленням. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Педько І. А.  –  директор Навчально-наукового інституту бізнесу та 

інформаційних технологій доповіла: 

 

1.1. Поступила заява Коротченко Орини Олександрівни з проханням 

перевести на навчання за державним замовленням студентку групи ЗЕП-41 

Навчально-наукового інституту бізнесу та інформаційних технологій.  

 

ВИРІШИЛИ: перевести Коротченку Орини Олександрівну на 

навчання за державним замовленням студентку групи ЗЕП-41 Навчально-

наукового інституту бізнесу та інформаційних технологій. 

 



 

2. СЛУХАЛИ: щодо поновлення навчання на денну форму здобуття 

освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Костюк А.І.  –  директор Інженерно-будівельного інституту доповів: 

2.1. Поступила заява Лискова Данила Андрійовича з проханням 

поновити на 4 курс 2020/2021 навчального року.  

 

ВИРІШИЛИ: поновити Лискова Данила Андрійовича на денну 

форму здобуття освіти на 4 курс 2020/2021 навчального року Інженерно-

будівельного інституту спеціальності 192-Будівництво та цивільна інженерія 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

 

3. СЛУХАЛИ: щодо поновлення навчання на заочну форму здобуття 

освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Костюк А.І.  –  директор Інженерно-будівельного інституту доповів: 

 

3.1. Поступила заява Чалого Дениса Олеговича з проханням поновити 

на 3 курс 2 семестр 2020/2021 навчального року.  

 

ВИРІШИЛИ: поновити Чалого Дениса Олеговича на заочну форму 

здобуття освіти на 3 курс 2 семестр 2020/2021 навчального року Інженерно-

будівельного інституту спеціальності 192-Будівництво та цивільна інженерія 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Голова приймальної комісії                                                  А. Ковров 

 

Відповідальний секретар Є. Луцкін 


