
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 №04-131

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 
№ 04-131

133 Галузеве 
машинобудування 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

4855132 Горовий Антон Андрійович 232151 B18 23.07.2018 Диплом 
бакалавра

Підйомно-транспортні, 
будівельні, дорожні 
машини і обладнання

344

4861514 Задорожний Сергій Сергійович 232152 B18 23.07.2018 Диплом 
бакалавра

Підйомно-транспортні, 
будівельні, дорожні 
машини і обладнання

278

4854952 Можаров Ігор Вікторович 232144 B18 23.07.2018 Диплом 
бакалавра

Підйомно-транспортні, 
будівельні, дорожні 
машини і обладнання

379

4856361 Невдах Дмитрій Володимирович 232149 B18 23.07.2018 Диплом 
бакалавра

Підйомно-транспортні, 
будівельні, дорожні 
машини і обладнання

296

4854800 Нестеренко Олег Олегович 232145 B18 23.07.2018 Диплом 
бакалавра

Підйомно-транспортні, 
будівельні, дорожні 
машини і обладнання

364

4854676 Павліщев Антон Олександрович 232143 B18 23.07.2018 Диплом 
бакалавра

Підйомно-транспортні, 
будівельні, дорожні 
машини і обладнання

354



4856205 Перцев Микола Іванович 232150 B18 23.07.2018 Диплом 
бакалавра

Підйомно-транспортні, 
будівельні, дорожні 
машини і обладнання

286



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 
№ 04-131

274 Автомобільний транспорт 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

4853205 Жуков Микита Олександрович 229500 B18 19.07.2018 Диплом 
бакалавра

Автомобілі та 
автомобільне 
господарство

337

4853728 Максимов Олександр Максимович 229494 B18 19.07.2018 Диплом 
бакалавра

Автомобілі та 
автомобільне 
господарство

319

4853483 Павлов Євгеній Андрійович 229495 B18 19.07.2018 Диплом 
бакалавра

Автомобілі та 
автомобільне 
господарство

276

4852734 Резніков Дмитро Васильович 229497 B18 19.07.2018 Диплом 
бакалавра

Автомобілі та 
автомобільне 
господарство

364


