
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року №511

Форма № Н-1.03.1
Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія

(найменування закладу вищої освіти) 

будівництва та архітектури"

НАКАЗ
ДНІПРО

(населений пункт)

від «07» вересня 2020 року №376-КС

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Державний вищий навчальний заклад 

"Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" у 2020 році та 
рішення приймальної комісії від «06» вересня 2020 року, протокол №38,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «14» вересня 2020 року студентами 3 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.

Додаток: на 2 арк.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року №511

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 «07» вересня 2020 року 
№ 376-КС

0 75 Маркс5ТИНГ Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 

зно

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності
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1 7705406 796560
Красснко Діана Віталіївна 50332015 HP 23.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Маркетинг 124

2 8449703 796560
Чайка Денис Андрійович 50299718 HP 26.06.2018

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Маркетинг 124

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року №511

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 «07» вересня 2020 року 
№ 376-КС

193 Геодезія та землеустрій Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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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
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1 7693180 796552
Хряп Павло Дмитрович 49546363 HP 24.06.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Геодезія та 
землеустрій

124

2 8342735 796552
Шульга Анастасія Миколаївна 49553971 HP 24.06.2017

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Геодезія та 
землеустрій

124

2


