


               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 «21»  листопада 2022 року 
№ 537-КС

133 Галузеве машинобудування Державна Магістр 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 11669969 112271
8

Зарічний Ярослав Сергійович 134322 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

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

0,000

1



2 11669966 112271
8

Препелиця Богдан Юрійович 154474 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

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

0,000

2



               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 «21»  листопада 2022 року 
№ 537-КС

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Магістр 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 11669976 112272
2

Косогов Артем Сергійович 154465 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і 
матеріалів

0,000

3


