


               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 320-КС

022 Дизайн/022.03 Дизайн середовища 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10504414 102545
6

43-7965103 Дар`я Леонідівна 53256751 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн 170,560

1



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 320-КС

122 Комп'ютерні науки 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10767253 976294

43-8093634 Максим Андрійович 53234399 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0118255 Комп’ютерні 
науки

146,328
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 320-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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10582968 100187
3

43-5816607 Даніїл Васильович 52060459 HK 07.08.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Архітектура та 
містобудування

150,800

3



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 320-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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10591225 976326

Гуменюк Олексій Русланович 52002929 HP 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0171616 Промислове та 
цивільне 
будівництво

151,164

2 10855511 976326

Жабін Владислав Ігорович 53226325 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0009223 Промислове та 
цивільне 
будівництво

141,405

4



3 11400574 976326

Звонар Євгеній Сергійович 53261710 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0226061 Промислове та 
цивільне 
будівництво

149,467

4 11158351 976326

Литвиненко Іван Андрійович 51973569 HP 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0339442 Промислове та 
цивільне 
будівництво

144,587

5 11233028 976326

Федючук Назар Віталійович 53233199 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0034783 Промислове та 
цивільне 
будівництво

148,720
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               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 320-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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11134105 108655
3

Добродій Анатолій Вадимович 53231222 HP 29.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Промислове та 
цивільне 
будівництво

0,000

2 11137532 108655
3

Жиляєв Руслан Олегович 49583443 HP 24.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Промислове та 
цивільне 
будівництво

0,000

6



3 10639563 108655
3

Крисань Артем Олександрович 52296481 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Промислове та 
цивільне 
будівництво

0,000

4 10532985 108655
3

Кудінов Олег Олегович 46380732 KC 31.05.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Промислове та 
цивільне 
будівництво

0,000

5 10501417 108655
3

Пальцун Артем Станіславович 51273659 HP 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Промислове та 
цивільне 
будівництво

0,000

6 10472856 108655
3

Сидоренко Дмитро Леонідович 52336316 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Промислове та 
цивільне 
будівництво

0,000

7 10478004 108655
3

Федоров Данило Рауфович 53261051 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Промислове та 
цивільне 
будівництво

0,000

8 11405497 108655
3

Шемчук Руслан Вікторович 019835 ДE 26.06.1995 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Промислове та 
цивільне 
будівництво

0,000

9 11183525 108655
3

Шкільнюк Віктор Вікторович 50232665 HP 26.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Промислове та 
цивільне 
будівництво

0,000

7


