


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний 
заклад "Придніпровська 

державна академія будівництва 
та архітектури"

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 363-КС

075 Маркетинг Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6669972 Соколова Валерія Глібівна 50868086 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0064724 Маркетинг 166,362
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний 
заклад "Придніпровська 

державна академія будівництва 
та архітектури"

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 363-КС

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6442841 Андрейченко Андрій Андрійович 45385630 HP 30.06.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0024401 Економіка 
підприємства

153,102

5729855 Бутенко Валерія Володимирівна 51308527 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0021862 Економіка 
підприємства

173,298
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний 
заклад "Придніпровська 

державна академія будівництва 
та архітектури"

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 363-КС

192 Будівництво та цивільна 
інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6090062 Зелений Костянтин Олександрович 31406828 HP 30.06.2007 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Промислове та 
цивільне будівництво

143,783

6259096 Новічков Артем Юрійович 51140834 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0209872 Промислове та 
цивільне будівництво

131,611

6081863 Подольський Андрій Миколайович 14666576 HK 30.06.2001 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Промислове та 
цивільне будівництво

133,483
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний 
заклад "Придніпровська 

державна академія будівництва 
та архітектури"

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 363-КС

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6022778 Єрьоменко Євгеній Миколайович 40204219 HP 27.05.2011 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Автомобільний 
транспорт

130,57

6024541 Сухий Сергій Миколайович 38036014 HP 28.05.2010 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Автомобільний 
транспорт

143,887
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