


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 «28»  вересня 2018 року 
№ 649ст

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

№
 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

5192953 Сонін Олександр Сергійович 28177821 HP 30.06.2005 
Диплом бакалавра

Облік і оподаткування 297



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 «28»  вересня 2018 року 
№ 649ст

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

5192126 Поляков Максим Віталійович 41630915 HP 30.06.2011 
Диплом бакалавра

Електротехнічні 
системи 
електроспоживання

312



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 «28»  вересня 2018 року 
№ 649ст

192 Будівництво та цивільна 
інженерія Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

5192162 Лук`янов Євген Михайлович 245319 B16 14.07.2016 Диплом 
бакалавра

Промислове і цивільне 
будівництво

243

5192155 Лук`янов Юрій Михайлович 27810119 HP 11.07.2005 
Диплом бакалавра

Промислове і цивільне 
будівництво

254



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 «28»  вересня 2018 року 
№ 649ст

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

5180464 Каренський Владислав Олександрович 113147 B16 30.06.2016 Диплом 
бакалавра

Залізничні споруди та 
колійне господарство

279



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 «28»  вересня 2018 року 
№ 649ст

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

5187392 Маркович Павло Анатолійович 45065103 HP 27.06.2013 
Диплом бакалавра

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

282



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 «28»  вересня 2018 року 
№ 649ст

275 Транспортні 
технології/275.02 на 
залізничному транспорті

Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

5192188 Денисов Артем Сергійович 21085909 HK 27.06.2002 
Диплом бакалавра

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

263

5192169 Корольов Денис Сергійович 216983 B16 30.06.2016 Диплом 
бакалавра

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

257

5189543 Мальцев Сергій Валерійович 47452359 HP 04.07.2014 
Диплом бакалавра

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

244

5194115 Стрепетов Євгеній Володимирович 29791956 HP 29.06.2006 
Диплом спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

228



5192810 Чернов Руслан Володимирович 004086 ЛHBE 25.07.1997 
Диплом спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

255

5189406 Ясиновський Ярослав Андрійович 41212162 HP 30.06.2011 
Диплом бакалавра

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

252


