
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 №04-135

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 заочної 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 
№ 04-135

192 Будівництво та цивільна 
інженерія Державна Магістр Заочна 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

4804862 Зоря Тетяна Юріївна 229390 B18 19.07.2018 Диплом 
бакалавра

Автомобільні дороги і 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво та 
господарство, 
Промислове і цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачання і 
вентиляція, Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів

261



5065603 Легенький Сергій Володимирович 231091 B18 19.07.2018 Диплом 
бакалавра

Автомобільні дороги і 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво та 
господарство, 
Промислове і цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачання і 
вентиляція, Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів

344

4806682 Олійник Наталя Володимирівна 231093 B18 19.07.2018 Диплом 
бакалавра

Автомобільні дороги і 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво та 
господарство, 
Промислове і цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачання і 
вентиляція, Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів

295

3519709 Приб Євгеній Володимирович 108963 B16 30.06.2016 Диплом 
бакалавра

Автомобільні дороги і 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво та 
господарство, 
Промислове і цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачання і 
вентиляція, Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів

258



4809247 Самарський Ігор Едуардович 231088 B18 19.07.2018 Диплом 
бакалавра

Автомобільні дороги і 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво та 
господарство, 
Промислове і цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачання і 
вентиляція, Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів

310

4805139 Чорнобай Сергій Олександрович 231095 B18 19.07.2018 Диплом 
бакалавра

Автомобільні дороги і 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво та 
господарство, 
Промислове і цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачання і 
вентиляція, Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів

290

4810354 Шаповалов Євген Ігорович 231096 B18 19.07.2018 Диплом 
бакалавра

Автомобільні дороги і 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво та 
господарство, 
Промислове і цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачання і 
вентиляція, Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів

285


