


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Львівська філія Дніпровського 
національного університету 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 514ст

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5784720 Сіркович Анатолій Ростиславович 50902755 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0236096 Облік і оподаткування 115,617
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Львівська філія Дніпровського 
національного університету 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 514ст

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5902690 Боднар Святослав Ярославович 51195850 BK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0037584 Електротехнічні 
системи 
електроспоживання

127,296
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Львівська філія Дніпровського 
національного університету 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 514ст

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5913716 Черниш Вадим Валерійович 51279783 BH 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0322979; 0330378 Електротехнічні 
системи 
електроспоживання

112,812
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Львівська філія Дніпровського 
національного університету 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 514ст

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6038955 Андросюк Андрій Олександрович 44147488 BC 01.06.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

152,235
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Львівська філія Дніпровського 
національного університету 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 514ст

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5644411 Галишич Богдан Васильович 50964061 AK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0220335 Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

143,246

5627857 Штельма Роман Павлович 50550565 TE 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0332282 Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

113,985
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Львівська філія Дніпровського 
національного університету 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 514ст

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6049652 Герасимчук Ілля Олексійович 50250849 PB 21.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0241346 Вагони та вагонне 
господарство

119,136
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Львівська філія Дніпровського 
національного університету 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 514ст

275 Транспортні 
технології/275.02 на 
залізничному транспорті

Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5755817 Лакатош Ігор Миколайович 50433481 BK 27.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0269793; 0310720 Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

107,763

5611366 Тверда Альона Сергіївна 51041737 PB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0309830 Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

116,331

7


