


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

Дніпропетровський 
національний університет 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Додаток до наказу від «17»  серпня 2018 року 
№ 497ст

071 Облік і оподаткування Державна Магістр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

4342566 Детюк Ганна Романівна 183924 B18 27.06.2018 Диплом 
бакалавра

Облік і оподаткування 199,385

4938640 Калініченко Артем Станіславович 220286 B18 27.06.2018 Диплом 
бакалавра

Облік і оподаткування 159,111

4937752 Тюря Катерина Вячеславівна 183946 B18 27.06.2018 Диплом 
бакалавра

Облік і оподаткування 207,118



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

Дніпропетровський 
національний університет 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Додаток до наказу від «17»  серпня 2018 року 
№ 497ст

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Магістр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

4830736 Лопатіна Надія Михайлівна 19270999 HP 25.06.2002 
Диплом спеціаліста

Фінанси, банківська 
справа та страхування

150,222



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

Дніпропетровський 
національний університет 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Додаток до наказу від «17»  серпня 2018 року 
№ 497ст

073 Менеджмент Державна Магістр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

5082325 Козелло Артем Валерійович 183912 B18 27.06.2018 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 185,056

4349288 Кучма Олександр Ігорович 39767947 HP 30.06.2010 
Диплом бакалавра

Менеджмент 165,56


