


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 «14»  вересня 2021 року 
№ 431-КС

191 Архітектура та містобудування Державна Бакалавр Денна 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 10265562 955258

Дауді Віссал 146047222 D 22.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Архітектура та 
містобудування

124,230

2 10265520 955258
Сальма Селіан 11013436 26.06.2013 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Архітектура та 
містобудування

125,220

3 10265528 955258
Такі Алауй Мохаммед Амін 137248145 N 20.07.2016 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Архітектура та 
містобудування

121,960

1



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 «14»  вересня 2021 року 
№ 431-КС

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Денна 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 10265547 955337

Ер-Расс Аюб 139418178 J 28.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Промислове та 
цивільне 
будівництво

365,200

2


