
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.1
Донбаська національна академія будівництва і архітектури

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
КРАМАТОРСЬК
(населений пункт)

від «20» серпня 2018 року №04-128

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Донбаська національна академія будівництва і 
архітектури у 2018 році та рішення приймальної комісії від «18» серпня 2018 року, 
протокол №37,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за державним (регіональним) замовленням згідно з додатком.
      Додаток: на 3 арк.

Т.в.о. ректора Точонов І.В.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Донбаська національна 
академія будівництва і 

архітектури
Додаток до наказу від «20»  серпня 2018 року 

№ 04-128

051 Економіка Державна Магістр Денна державним (регіональним) 
замовленням

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4925811 Козловська Анастасія Сергіївна 229513 B18 19.07.2018 Диплом 
бакалавра

Економіка у 
будівництві та 
житлово-
комунальному 
господарстві

252

4860988 Мірошниченко Владислав Юрійович 229515 B18 19.07.2018 Диплом 
бакалавра

Економіка у 
будівництві та 
житлово-
комунальному 
господарстві

268

4860808 Росла Юлія Сергіївна 229516 B18 19.07.2018 Диплом 
бакалавра

Економіка у 
будівництві та 
житлово-
комунальному 
господарстві

278



4860903 Штихан Наталія Вікторівна 229517 B18 19.07.2018 Диплом 
бакалавра

Економіка у 
будівництві та 
житлово-
комунальному 
господарстві

243



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Донбаська національна 
академія будівництва і 

архітектури
Додаток до наказу від «20»  серпня 2018 року 

№ 04-128

073 Менеджмент Державна Магістр Денна державним (регіональним) 
замовленням

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

5084921 Давидова Олена Володимирівна 35404413 HK 03.10.2008 
Диплом спеціаліста

Менеджмент у 
будівництві та 
житлово-
комунальному 
господарстві

270

4803966 Орлова Дарія Владиславівна 229394 B18 19.07.2018 Диплом 
бакалавра

Менеджмент у 
будівництві та 
житлово-
комунальному 
господарстві

238

4804113 Шмакова Наталія Петрівна 229427 B18 19.07.2018 Диплом 
бакалавра

Менеджмент у 
будівництві та 
житлово-
комунальному 
господарстві

230


