


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 433ст

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9143498 934339
Лаушник Катерина Ігорівна 022298 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0148215; 2020р. 
- 0148215

Облік і 
оподаткування

150,000

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 433ст

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9119593 934331
Мосевич Тарас Любомирович 022334 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0149206; 2019р. 
- 0149206

Електричний 
транспорт

150,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 433ст

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9293792 934334
Шугало Максим Олексійович 022337 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0149221; 2019р. 
- 0149221

Електротехнічні 
системи 
електроспоживання

137,500

3



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 433ст

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9147307 934325
Більце Яна Робертівна 047244 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0149529; 2019р. 
- 0149529

Вагони та вагонне 
господарство

146,750

4



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 433ст

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9162822 924819
Бруча Катерина Олександрівна 047233 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0149348; 2019р. 
- 0149348

Залізничні споруди 
та колійне 
господарство

154,500

5



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 433ст

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9233341 934324
Гриб Павло Васильович 047749 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0148877; 2019р. 
- 0148877

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

126,750

2 9115090 934324
Перетятко Юрій Ярославович 047759 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0148981; 2019р. 
- 0148981

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

130,500

3 9078936 934324
Сас Орест Олегович 016597 E21 29.04.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0324729; 2018р. 
- 0324729

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

117,250

6



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 433ст

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9200912 934326
Могіш Іван Юрійович 28848350 PH 22.05.2006 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0310787; 2021р. 
- 0310787

Залізничні споруди 
та колійне 
господарство

154,250

7



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 433ст

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9113653 924822
Рубель Михайло Степанович 078982 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0149850; 2019р. 
- 0149850

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

133,750

8



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 433ст

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9163259 934327

Богославський Олег Миколайович 047228 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0149500; 2019р. 
- 0149500

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

133,500

2 9156938 934327

Бурак Роман Романович 047256 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0149299; 2019р. 
- 0149299

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

128,000

9



3 9289829 934327

Васьків Олександра Василівна 047201 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0149209; 2019р. 
- 0149209

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

115,250

4 9051018 934327

Гега Юлія Геннадіївна 047235 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0149065; 2019р. 
- 0149065

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

120,250

5 9140229 934327

Гринчак Надія Олександрівна 047232 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0148804; 2019р. 
- 0148804

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

140,500

6 9152062 934327

Ігнацевич Ульяна Степанівна 047222 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0149313; 2019р. 
- 0149313

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

117,250

7 9153082 934327

Іськів Олександр Олексійович 047193 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0149446; 2019р. 
- 0149446

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

112,750

8 9686899 934327

Машталер Назарій Васильович 047226 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0000234; 2019р. 
- 0149282

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

146,250

9 9149487 934327

Панасюк Мирослава Валеріївна 047227 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0149078; 2019р. 
- 0149078

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

152,750

10 9114448 934327

Фітас Марина Іванівна 047196 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0149346; 2019р. 
- 0149346

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

139,750

10



11 9282979 934327

Хоминич Юрій Васильович 047237 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0149325; 2019р. 
- 0149325

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

112,750

11


