
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 «07» серпня 2018 року №04-93

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Донбаська національна академія будівництва і 
архітектури у 2018 році та рішення приймальної комісії від «06» серпня 2018 року, 
протокол №30,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за державним (регіональним) замовленням згідно з додатком.
      Додаток: на 5 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 «07»  серпня 2018 року 
№ 04-93

192 Будівництво та цивільна 
інженерія Державна Бакалавр Денна державним (регіональним) 

замовленням

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

4294367 Адамян Карен Олександрович 50485659 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0230441 Автомобільні дороги і 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво та 
господарство, 
Промислове і цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачання і 
вентиляція, Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів

154,24



3844310 Бєлоусов Микита Дмитрович 50485077 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0108410 Автомобільні дороги і 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво та 
господарство, 
Промислове і цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачання і 
вентиляція, Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів

145,33

3886608 Василенко Олександр Іванович 50513225 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0102918 Автомобільні дороги і 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво та 
господарство, 
Промислове і цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачання і 
вентиляція, Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів

124,644

4468368 2-5876649 50513345 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0341105 Автомобільні дороги і 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво та 
господарство, 
Промислове і цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачання і 
вентиляція, Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів

140,45



4833111 Пустовіт Тетяна Ігорівна 50485499 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0157757 Автомобільні дороги і 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво та 
господарство, 
Промислове і цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачання і 
вентиляція, Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів

137,592

4023832 2-5828075 50489100 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0185408 Автомобільні дороги і 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво та 
господарство, 
Промислове і цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачання і 
вентиляція, Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів

125,174

4183034 Редько Аліна Костянтинівна 50485066 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0107309 Автомобільні дороги і 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво та 
господарство, 
Промислове і цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачання і 
вентиляція, Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів

160,605



4023185 Савойлова Анастасія Вікторівна 07724002664071 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0334749 Автомобільні дороги і 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво та 
господарство, 
Промислове і цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачання і 
вентиляція, Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів

160,605

4084491 Сгібнєв Володимир Володимирович 50480094 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0179910 Автомобільні дороги і 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво та 
господарство, 
Промислове і цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачання і 
вентиляція, Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів

125,068

4423552 Страшненко Данило Андрійович 49864293 HK 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0331255 Автомобільні дороги і 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво та 
господарство, 
Промислове і цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачання і 
вентиляція, Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів

140,98



4136488 Троян Анатолій Костянтинович 50485657 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0226640 Автомобільні дороги і 
аеродроми, 
Водопостачання та 
водовідведення, 
Міське будівництво та 
господарство, 
Промислове і цивільне 
будівництво, 
Теплогазопостачання і 
вентиляція, Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів

152,755

3947981 Шамшур Руслан Едуардович 50484931 HK 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

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

155,832

4245692 2-5855407 156-25704877-2018/005 
04.07.2018 Довідка (тимчасова) 
про повну загальну середню 
освіту (ОЦ «Донбас-Україна»)

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

190,308


