
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 «08» серпня 2018 року №04-100

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Донбаська національна академія будівництва і 
архітектури у 2018 році та рішення приймальної комісії від «07» серпня 2018 року, 
протокол №31,

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 Колесніченко С.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 «08»  серпня 2018 року 
№ 04-100

192 Будівництво та цивільна 
інженерія Державна Бакалавр 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

3821328 Іванова Софія Павлівна 010587 E18 28.02.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

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

302



4306179 Ісаєв Олексій Петрович 43316396 HK 01.06.2012 
Диплом молодшого спеціаліста

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

327

4333329 Малишенко Ангеліна Владиславівна 051512 E18 27.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

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

3954712 Остапенко Артем Анатолійович 032224 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

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

330



3786863 Павлова Олена Миколаївна 001224 IЗ 02.03.1995 Диплом 
молодшого спеціаліста

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


