
 

Перелік пунктів реєстрації в Дніпропетровській та Запорізькій 

областях для осіб, які виявили бажання взяти участь в ЗНО-2016  
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Назва навчального 

закладу, на базі якого 

створено пункт реєстрації 

Місцезнаходження пункту 

реєстрації 

Контактний 

телефон 

пункту 

реєстрації 

Графік роботи пункту 

реєстрації 

Дніпродзержинський 

державний технічний 

університет 

м. Дніпродзержинськ, вул. 

Дніпробудівська, 2 

 6 корпус, ІІ поверх,  

кімнати 10 та 11 

(0569) 55-22-85 
пн. – пт. 

9.00 – 17.00 

Університет митної справи 

та фінансів,  

ННІ «Фінансова академія» 

м. Дніпропетровськ, 

вул. Аржанова, 12, 

корпус 2, 

ІІ поверх, кімната 23 

(056) 726-94-47 

пн. – пт.  

9.00 – 16.00 

 перерва 12.15-12.45 

ДВНЗ «Придніпровська 

державна академія 

будівництва та архітектури» 

м. Дніпропетровськ, 

вул. Чернишевського, 

буд. 24-а, І поверх,  

кімната 104-а 

(0562) 47-08-66 

пн. – чт. 

9.00 – 15.00 

пт. 

9.00 – 14.00 

перерва 12.20-13.00 

Національна металургійна 

академія України 

м. Дніпропетровськ, 

пр. Гагаріна, буд. 4,  

І поверх, кімната 151 

(056) 745-33-71 
пн. – пт. 

10.00 – 15.00 

ПВНЗ Дніпропетровський 

університет імені Альфреда 

Нобеля 

м. Дніпропетровськ, 

вул. Січеславська Набережна 

(вул. Набережна Леніна), 18, 

корпус В (ІІ), 

 І поверх, кімната № 2101 

056) 370-4-370 

(0562) 31-20-40 

пн.-пт. 8.30-17.00 

сб.  09.00-13.00 

перерва 

12.00-13.00 

Криворізький педагогічний  

інститут ДВНЗ 

«Криворізький 

національний університет» 

м. Кривий Ріг, 

пр. Гагаріна, буд. 54,  

І поверх, кімната 118 

(0564)71-58-34 

пн. – пт. 

9.00 – 17.00, 

перерва 

13.00-14.00 

Приватний вищий 

навчальний заклад 

«Нікопольський 

економічний університет» 

м. Нікополь,  

вул. Запорізька, буд. 31, 

перший поверх, 

каб. № 110 

(05662) 4-48-78 
понеділок –п’ятниця 

з 9-00 до 15-00 

Нікопольський коледж 

Дніпропетровського 

Державного аграрно – 

економічного університету 

м. Нікополь,  

вул. К. Лібкнехта, 167 
(05662) 5-11-38 

Понеділок — четвер  

з 9-00 до 16-00 

п’ятниця 

з 9-00 до 15-00 

Західнодонбаський інститут 

Приватного акціонерного 

товариства «Вищий 

навчальний заклад 

«Межрегіональна Академія 

управління персоналом» 

м. Павлоград, 

вул. Дніпровська,  

буд. 400/1, ІІІ поверх, кабінет 

«Відділ кадрів» 

(050)888-08-68 

Понеділок, вівторок, 

четвер, п’ятниця  

з 12-20 до 17-00 



 

 

 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 

Назва навчального 

закладу, на базі якого 

створено пункт реєстрації 

Місцезнаходження пункту 

реєстрації 

Контактний 

телефон 

Пункту 

реєстрації 

Графік роботи 

пункту 

реєстрації 

ПрАТ ПВНЗ «Запорізький 

інститут економіки та 

інформаційних технологій» 

м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 

буд. 16 «Б», ІІІ поверх, 

кімната 302 

(061) 239-90-03 

(061) 239-90-04 

пн.- пт. 

9.00 – 17.00, 

сб. 

9.00 – 14.00 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Запорізький національний 

університет» Міністерства 

освіти і науки України 

м. Запоріжжя, вул. 

Жуковського, буд. 66 «Б», 

навчальний корпус №2, ІІ 

поверх, кімнати 204 

(061) 228-75-30 

 

пн.- чт. 

8.30 – 17.00, 

п’ятниця 

8.30 – 16.15 

перерва  

12.00 – 13.00 

Відокремлений підрозділ 

Запорізького інституту 

економіки та 

інформаційних технологій у 

м. Мелітополь 

м. Мелітополь,  

проспект 50 років Перемоги, 

 буд. 21, 

ІІ поверх, кабінет 2.07 

(06192) 5-06-68 
Вт, Чт. - 

з 9.00 до 16.00 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Бердянський університет 

менеджменту і бізнесу» 

м. Бердянськ,  

вул. Свободи,  

буд. 117 

II поверх, 

 221кабінет 

(06153)6-44-03 
пн – пт. 

9.00 – 16.00 


