
ПРОТОКОЛ № 9 

засідання приймальної комісії 

Одеської державної академії будівництва та 

архітектури від 16 березня 2021 року 

 
Присутні: 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 . 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Щодо поновлення на денну форму здобуття освіти за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб. 

2. Щодо поновлення на заочну форму здобуття освіти за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб 

 

1. СЛУХАЛИ: поновлення на денну форму здобуття освіти за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Піщева Т. І. – декан Центру підготовки спеціалістів для зарубіжних 

країн доповіла: 

 

1.1. Поступила заява Чал Хюсеїна з проханням поновити його на 4 

курс 8 семестр до Архітектурно-художнього інституту, денної форми 

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

бакалавр, спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. 

 

ВИРІШИЛИ: поновити Чал Хюсеїна на 4 курс 8 семестр до 

Архітектурно-художнього інституту, денної форми навчання за кошти 

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

спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. 



2. СЛУХАЛИ: поновлення на заочну форму здобуття освіти за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Піщева Т. І. – декан Центру підготовки спеціалістів для зарубіжних 

країн доповіла: 

 

2.1. Поступила заява Нагієвої Фірузи Суліддін кизи з проханням 

поновити її на 5 курс 10 семестр до Інституту бізнесу та інформаційних 

технологій, заочної форми навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб, ступеня вищої освіти бакалавр, спеціальності 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність. 

 

ВИРІШИЛИ: поновити Нагієву Фірузи Суліддін кизи на 5 курс 10 

семестр до Інституту бізнесу та інформаційних технологій, заочної форми 

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

бакалавр, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

 

2.2. Поступила заява Ахмедової Ільхам Нізамі огли з проханням 

поновити її на 5 курс 10 семестр до Інституту бізнесу та інформаційних 

технологій, заочної форми навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб, ступеня вищої освіти бакалавр, спеціальності 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність. 

 

ВИРІШИЛИ: поновити Ахмедову Ільхам Нізамі огли на 5 курс 10 

семестр до Інституту бізнесу та інформаційних технологій, заочної форми 

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

бакалавр, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

 

2.3. Поступила заява Садигли Ельнур Гурбан огли з проханням 



 

 

Заступник голови приймальної комісії Ю. Крутій 

 

 
Відповідальний секретар Є. Луцкін 

поновити її на 5 курс 10 семестр до Інституту бізнесу та інформаційних 

технологій, заочної форми навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб, ступеня вищої освіти бакалавр, спеціальності 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність. 

 

ВИРІШИЛИ: поновити Садигли Ельнур Гурбан огли на 5 курс 10 

семестр до Інституту бізнесу та інформаційних технологій, заочної форми 

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

бакалавр, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

 

 

 

 

 

 

 

 


