
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 «24» вересня 2020 року №429-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 «23» вересня 2020 року, протокол №45,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «24» вересня 2020 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.

Додаток: на 4 арк.

Т.в.о. ректора Іванцов С.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)



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 «24»  вересня 2020 року 
№ 429-КС

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
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

1 8472736 795337 Голянська Ірина Юріївна 15308131 HP 28.06.2001 
Диплом спеціаліста

Фінанси і кредит 268

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 «24»  вересня 2020 року 
№ 429-КС

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
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

1 8087948 797007
Бадай Костянтин Анатолійович 15101566 HP 30.06.2001 

Диплом спеціаліста
Промислове та 
цивільне 
будівництво

287

2 8070681 797007
Булгак Євген Володимирович 35049800 HP 25.06.2008 

Диплом спеціаліста
Промислове та 
цивільне 
будівництво

265,75

3 8013672 797007
Вискребенцев Роман Леонідович 052147 M18 28.02.2018 

Диплом магістра
Промислове та 
цивільне 
будівництво

267,9

4 8111943 797007
Матюхов Сергій Олександрович 10590003 HP 24.06.1998 

Диплом спеціаліста
Промислове та 
цивільне 
будівництво

289,7

5 8081364 797007
Мельник Сергій Миколайович 10038949 MB 12.06.2009 

Диплом спеціаліста
Промислове та 
цивільне 
будівництво

283,08

2



6 8068783 797007
Пяшинцев Олег Володимирович 643362 PB 22.06.1991 Диплом 

спеціаліста
Промислове та 
цивільне 
будівництво

278

3



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 «24»  вересня 2020 року 
№ 429-КС

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
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

1 8015777 797014 Глущенко Віталій Сергійович 47624383 HP 30.06.2014 
Диплом магістра

Автомобільні 
дороги і аеродроми

263,6

4




