
Голові Приймальної комісії  

Одеської державної академії будівництва та архітектури 

вступника ________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові) 

_______________________________________________________________ 
(номер мобільного телефону) 

 
 

ЗАЯВА 
 

Прошу Вас допустити мене до складання творчого конкурсу для вступу 
на місця державного замовлення на ступінь вищої освіти бакалавра на основі 
ПЗСО на спеціальність 191 Архітектура та містобудування. 

Бажані дати складання творчого конкурсу: 
«_____» та «_____» липня 2021 року о ______ годині. 
 
До заяви додаю: 
1. Копію документу, що посвідчує особу (1 сторінка паспорту або 

лицьова сторона ID картки); 
2. Одну кольорову фотокартку розміром 3х4 см; 
3. Копію документу про повну загальну середню освіту або довідку 

закладу освіти про його отримання до 10 липня 2021 року. 
 
 
 
 

«____» ___________ 2021 року                                         ______________ 
                                                                                                                                (підпис) 

 



Голові Приймальної комісії  

Одеської державної академії будівництва та архітектури 

вступника ________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові) 

_______________________________________________________________ 
(номер мобільного телефону) 

 
 

ЗАЯВА 
 

Прошу Вас допустити мене до складання творчого конкурсу для вступу 
на місця державного замовлення на ступінь вищої освіти бакалавра на основі 
ПЗСО на спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація. 

 
Бажані дати складання творчого конкурсу: 
«_____» та «_____» липня 2021 року о 0900 годині. 
 
До заяви додаю: 
1. Копію документу, що посвідчує особу (1 сторінка паспорту або 

лицьова сторона ID картки); 
2. Одну кольорову фотокартку розміром 3х4 см; 
3. Копію документу про повну загальну середню освіту або довідку 

закладу освіти про його отримання до 10 липня 2021 року. 
 
 
 

«____» ___________ 2021 року                                         ______________ 
                                                                                                                                     (підпис) 



Голові Приймальної комісії  

Одеської державної академії будівництва та архітектури 

вступника ________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові) 

_______________________________________________________________ 
(номер мобільного телефону) 

 
 

ЗАЯВА 
 

Прошу Вас допустити мене до складання вступних іспитів для вступу 
на місця державного замовлення на ступінь вищої освіти бакалавра на основі 
ПЗСО, як для особи зі спеціальними умовами вступу на спеціальність 

______________________________________________________. 
 
Предмети та бажані дати складання вступних іспитів: 
1. _________________________ «_____» липня 2021 року; 
2. _________________________ «_____» липня 2021 року; 
3. _________________________ «_____» липня 2021 року. 
 
До заяви додаю: 
1. Копію документу, що посвідчує особу (1 сторінка паспорту або 

лицьова сторона ID картки); 
2. Одну кольорову фотокартку розміром 3х4 см; 
3. Копію документу про повну загальну середню освіту або довідку 

закладу освіти про його отримання до 10 липня 2021 року; 
4. Копію документу, що підтверджує право на складання вступних 

іспитів (замість ЗНО). 
 
 
 

«____» ___________ 2021 року                                         ______________ 
                                                                                                                                     (підпис) 

 


