


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «13»  серпня 2021 року 
№ 281-КС

071 Облік і оподаткування 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 п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10240304 948784 Якубов Ярослав Владиславович 12500964 MB 14.12.2002 
Диплом спеціаліста

Облік і 
оподаткування

144,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «13»  серпня 2021 року 
№ 281-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 п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9904315 945260 Мислицька Анастасія Олександрівна 32956969 HP 27.06.2007 
Диплом магістра

Фінанси і кредит 143,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «13»  серпня 2021 року 
№ 281-КС

073 Менеджмент 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 п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8995436 945258 Борисенко Дмитро Володимирович 190617 M20 31.12.2020 
Диплом магістра

Менеджмент та 
адміністрування

151,000

2 8648340 945258 Квач Ольга Анатоліївна 21582933 EH 30.06.2003 
Диплом спеціаліста

Менеджмент та 
адміністрування

143,000

3 8648492 945258 Чорна Тетяна Іванівна 12071591 KB 13.06.2000 
Диплом спеціаліста

Менеджмент та 
адміністрування

149,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «13»  серпня 2021 року 
№ 281-КС

075 Маркетинг 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 п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8664405 945368 Демідова Наталія Євгеніївна 27713452 HP 11.06.2005 
Диплом спеціаліста

Маркетинг 166,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «13»  серпня 2021 року 
№ 281-КС

075 Маркетинг 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 п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10248146 949491 Майорський Денис Олександрович 007541 M20 08.01.2020 
Диплом магістра

Маркетинг 140,400
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «13»  серпня 2021 року 
№ 281-КС

122 Комп'ютерні науки 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 п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10241506 948914 Ткачук Надія Василівна 190545 M19 31.12.2019 
Диплом магістра

Комп’ютерні науки 184,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «13»  серпня 2021 року 
№ 281-КС

133 Галузеве машинобудування 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 п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10242210 948965

Соколенко Віталій Сергійович 031116 C15 30.06.2015 
Диплом спеціаліста

Підйомно-
транспортні, 
дорожні, будівельні, 
меліоративні 
машини і 
обладнання

141,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «13»  серпня 2021 року 
№ 281-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 п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8725692 944993 Барилко Валерій Леонідович 098095 M18 30.06.2018 
Диплом магістра

Автомобільні 
дороги і аеродроми

140,900

2 10167353 944993 Вандер Ілля Вікторович 146040 M18 31.12.2018 
Диплом магістра

Автомобільні 
дороги і аеродроми

137,200

3 8662188 944993 Левшина Ольга Миколаївна 39619480 HP 05.07.2010 
Диплом спеціаліста

Автомобільні 
дороги і аеродроми

151,000

4 8579307 944993 Рогачова Аліна Геннадіївна 018122 M21 26.02.2021 
Диплом магістра

Автомобільні 
дороги і аеродроми

156,000

5 8580135 944993 Рудак Олександр Євгенович ВЕ012292 ЛД 09.02.1997 
Диплом спеціаліста

Автомобільні 
дороги і аеродроми

177,000
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6 8657268 944993 Самсонов Василь Іванович 10628851 HP 25.06.1998 
Диплом спеціаліста

Автомобільні 
дороги і аеродроми

143,100

7 9887514 944993 Сєдих Ігор Андрійович 098102 M18 30.06.2018 
Диплом магістра

Автомобільні 
дороги і аеродроми

142,400

8 8579557 944993 Скубко Максим Олексійович 41222408 HP 30.06.2011 
Диплом спеціаліста

Автомобільні 
дороги і аеродроми

135,000

9 8659224 944993 Чуб Ліна Анатоліївна 15306895 HP 28.06.2001 
Диплом спеціаліста

Автомобільні 
дороги і аеродроми

146,600
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «13»  серпня 2021 року 
№ 281-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 п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8589797 944992
Божко Альона Сергіївна 45964366 HP 31.01.2014 

Диплом магістра
Промислове та 
цивільне 
будівництво

176,000

2 8724414 944992
Гафаров Максим Ігорович 45317219 HP 30.06.2013 

Диплом спеціаліста
Промислове та 
цивільне 
будівництво

154,200

3 8658540 944992
Зінченко Олександр Володимирович 10027556 MB 27.04.2007 

Диплом спеціаліста
Промислове та 
цивільне 
будівництво

154,000

4 8658318 944992
Кортишко Карина Олександрівна 36954123 HP 06.07.2009 

Диплом спеціаліста
Промислове та 
цивільне 
будівництво

173,400
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5 8718390 944992
Крутій Юрій Михайлович 36010470 BK 30.06.2009 

Диплом спеціаліста
Промислове та 
цивільне 
будівництво

139,000

6 8658885 944992
Кулєшов Володимир Володимирович 21061500 HP 15.06.2002 

Диплом спеціаліста
Промислове та 
цивільне 
будівництво

162,800

7 8658378 944992
Кучук Валерій Олександрович 073360 C16 01.07.2016 

Диплом спеціаліста
Промислове та 
цивільне 
будівництво

140,000

8 8579687 944992
Лазоренко Антон Анатолійович 052058 M18 28.02.2018 

Диплом магістра
Промислове та 
цивільне 
будівництво

147,000

9 9752535 944992
Леонов Олексій Васильович 005416 MAHX 01.06.2000 

Диплом спеціаліста
Промислове та 
цивільне 
будівництво

149,500

10 9891326 944992
Мащенко Ольга Ягорівна 004586 ЛO 17.06.1995 Диплом 

спеціаліста
Промислове та 
цивільне 
будівництво

158,000

11 8579941 944992
Налисько Микола Миколайович 049688 Г-II 30.06.1991 

Диплом спеціаліста
Промислове та 
цивільне 
будівництво

165,000

12 8658124 944992
Олійник Тарас Петрович 10027576 MB 27.04.2007 

Диплом спеціаліста
Промислове та 
цивільне 
будівництво

143,200

13 9754178 944992
Перетятько Віталій Іванович 009525 KГ 26.03.1997 Диплом 

спеціаліста
Промислове та 
цивільне 
будівництво

141,000

14 8709879 944992
Петров Олександр Володимирович 13509184 MB 28.06.2008 

Диплом спеціаліста
Промислове та 
цивільне 
будівництво

150,000

15 8579802 944992
Попозогло Тетяна Сергіївна 145397 M20 29.12.2020 

Диплом магістра
Промислове та 
цивільне 
будівництво

156,000

16 8722129 944992
Якімов Валерій Миколайович 34101053 XA 14.06.2008 

Диплом спеціаліста
Промислове та 
цивільне 
будівництво

139,300

11



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «13»  серпня 2021 року 
№ 281-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 п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9754645 945323

Братута Андрій Олексійович 020114 M17 31.01.2017 
Диплом магістра

Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

139,000

2 8659061 945323

Пилипенко Олександр Володимирович 16890356 HP 28.06.2001 
Диплом спеціаліста

Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

152,000

3 8659412 945323

Приймачук Михайло Олексійович 33254719 HP 28.02.2008 
Диплом магістра

Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

158,900

12



4 9888924 945323

Проценко Олег Вікторович 27793672 EP 24.06.2005 
Диплом спеціаліста

Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

155,200

5 8659299 945323

Сонько Олексій Михайлович 761472 KB 27.06.1984 Диплом 
спеціаліста

Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

154,000

6 8659002 945323

Третяк Оксана Костянтинівна 45519004 AP 26.06.2013 
Диплом спеціаліста

Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

160,200

7 8659242 945323

Чуб Ліна Анатоліївна 15306895 HP 28.06.2001 
Диплом спеціаліста

Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і матеріалів

146,600

13



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «13»  серпня 2021 року 
№ 281-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 п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10247074 948908
Волнянський Дмитро Володимирович 115787 C17 23.06.2017 

Диплом спеціаліста
Промислове та 
цивільне 
будівництво

154,800

2 10247329 948908
Гаврилов Костянтин Миколайович 111093 C17 07.08.2017 

Диплом спеціаліста
Промислове та 
цивільне 
будівництво

140,000

3 10248113 948908
Растрепа Руслан Олександрович 36883871 HP 30.06.2009 

Диплом спеціаліста
Промислове та 
цивільне 
будівництво

136,300

4 10241459 948908
Ткаченко Сергій Іванович 27915620 HP 18.06.2005 

Диплом спеціаліста
Промислове та 
цивільне 
будівництво

145,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «13»  серпня 2021 року 
№ 281-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 п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9872379 944982
Вряшник Олександр Андрійович 41226005 HP 30.06.2011 

Диплом магістра
Теплогазопостачанн
я, вентиляція і 
кондиціювання

141,300

2 8576857 944982
Гаджулов Володимир Анатолійович 39972940 HP 26.02.2011 

Диплом магістра
Теплогазопостачанн
я, вентиляція і 
кондиціювання

138,000

3 8576520 944982
Галушко Костянтин Григорович 21224698 HP 29.06.2002 

Диплом спеціаліста
Теплогазопостачанн
я, вентиляція і 
кондиціювання

161,400

4 8576719 944982
Матяшов Денис Анатолійович 27233229 HP 11.06.2005 

Диплом спеціаліста
Теплогазопостачанн
я, вентиляція і 
кондиціювання

152,500

15



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «13»  серпня 2021 року 
№ 281-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 п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10251729 949383 Корж Маргарита Юріївна 012049 C21 09.07.2021 
Диплом спеціаліста

Автомобільні 
дороги і аеродроми

150,700

2 10247175 949383 Майорський Денис Олександрович 007541 M20 08.01.2020 
Диплом магістра

Автомобільні 
дороги і аеродроми

139,400

16



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «13»  серпня 2021 року 
№ 281-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 п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9704600 944977 Шмалько Артем Олександрович 044727 M21 30.06.2021 
Диплом магістра

Водопостачання та 
водовідведення

143,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «13»  серпня 2021 року 
№ 281-КС

193 Геодезія та землеустрій 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 п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8578131 944987 Ісаєв Ільгар Гюльбендіяр огли 019903 M17 31.01.2017 
Диплом магістра

Геодезія та 
землеустрій

145,000

2 9909770 944987 Кошеленко Ірина Анатоліївна 29022833 KB 03.06.2006 
Диплом спеціаліста

Геодезія та 
землеустрій

145,000

3 9704920 944987 Шмалько Артем Олександрович 044727 M21 30.06.2021 
Диплом магістра

Геодезія та 
землеустрій

143,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «13»  серпня 2021 року 
№ 281-КС

263 Цивільна безпека 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 п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8578652 944989 Іванова Ольга Анатоліївна 016715 M18 31.01.2018 
Диплом магістра

Охорона праці 141,300

2 8578536 944989 Снаговський Олександр Сергійович 39397705 HP 30.06.2010 
Диплом спеціаліста

Охорона праці 145,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «13»  серпня 2021 року 
№ 281-КС

263 Цивільна безпека 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 п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10246120 949312 Стрежекуров Юрій Едуардович 36883989 HP 30.06.2009 
Диплом спеціаліста

Охорона праці 147,300
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «13»  серпня 2021 року 
№ 281-КС

274 Автомобільний транспорт 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 п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8649992 945272 Захарченко Володимир Вікторович 078054 C17 30.06.2017 
Диплом спеціаліста

Автомобільний 
транспорт

163,000

2 8650112 945272 Харченко Віталій Володимирович 123718 C16 19.12.2016 
Диплом спеціаліста

Автомобільний 
транспорт

143,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «13»  серпня 2021 року 
№ 281-КС

292 Міжнародні економічні відносини 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 п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10250164 949639 Рощин Сергій Володимирович 37679190 HP 01.03.2010 
Диплом магістра

Міжнародна 
економіка і бізнес

167,000

22


