


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 «30»  вересня 2021 року 
№ 465-КС

132 Матеріалознавство Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10283295 957266 Глаголєв Костянтин Дмитрович 134132 B20 26.06.2020 
Диплом бакалавра

2020р. - 
0076732

Прикладне 
матеріалознавство

135,800

2 10286214 957266 Ломтіков Денис Костянтинович 173442 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0132464

Прикладне 
матеріалознавство

130,640

3 10283603 957266 Петров Віталій Вікторович 173444 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0135314

Прикладне 
матеріалознавство

132,780
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Додаток до наказу від «30»  вересня 2021 року 
№ 465-КС
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№
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ЕБ
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он
ку
рс
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зи
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наявності)

номер, серія, дата видачі та 
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рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
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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 10277349 957333 Бачурін Микита Сергійович 127448 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0138038

Водопостачання та 
водовідведення

135,750

2 10275245 957333 Гурін Дмитро Валерійович 134720 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0121664

Водопостачання та 
водовідведення

144,630
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якого відбувається вступ
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незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
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іспиту/ єдиного 
фахового 
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випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10285668 957326
Возниця Дмитро Андрійович 168368 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0135805

Теплогазопостачанн
я, вентиляція і 
кондиціювання

133,940

2 10282714 957326
Петровський Єрмак Олександрович 191750 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0133814

Теплогазопостачанн
я, вентиляція і 
кондиціювання

158,530

3 10280181 957326
Смирнов Єгор Дмитрович 191785 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0123846

Теплогазопостачанн
я, вентиляція і 
кондиціювання

140,870
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тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ
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ко
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ур
сн
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1 10284169 957319
Науменко Андрій Віталійович 191715 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0132836

Промислове та 
цивільне 
будівництво

186,600

2 10272601 957319
Побігай Євген Дмитрович 182202 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0080599

Промислове та 
цивільне 
будівництво

168,500
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