


               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Львівський інститут 
Українського 
державного 

університету науки і 
технологій

Додаток до наказу від «25»  жовтня 2022 року 
№ 1085ст

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11645948 111705
4

Гузич Богдан Русланович 45745654 PB 27.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Електричний 
транспорт, 
Електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння

0,000

1



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Львівський інститут 
Українського 
державного 

університету науки і 
технологій

Додаток до наказу від «25»  жовтня 2022 року 
№ 1085ст

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11645922 111585
8

Андреєв Максим Андрійович 53432712 BK 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

0,000

2 11645247 111585
8

Ізак Максим Миколайович 53466083 BK 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

0,000

2



3 11646111 111585
8

Оленюк Максим Віталійович 51190092 BK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

0,000

4 11650299 111585
8

Попадич Олег Михайлович 51908104 BA 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

0,000

5 11642762 111585
8

Романишин Юрій Андрійович 53436447 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

0,000

3



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Львівський інститут 
Українського 
державного 

університету науки і 
технологій

Додаток до наказу від «25»  жовтня 2022 року 
№ 1085ст

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10695527 108436
8

Гузич Ярослав Русланович 50272560 PB 27.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

0,000

4
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               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Львівський інститут 
Українського 
державного 

університету науки і 
технологій

Додаток до наказу від «25»  жовтня 2022 року 
№ 1085ст

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11644797 111586
7

Бортник Мар`яна Петрівна 22527716 BK 21.06.2003 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

0,000

2 11644730 111586
7

Сиглова Христина Ігорівна 49178004 BK 30.06.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

0,000

5



3 11653981 111586
7

Чепак Віталій Романович 52693610 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

0,000

6



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Львівський інститут 
Українського 
державного 

університету науки і 
технологій

Додаток до наказу від «25»  жовтня 2022 року 
№ 1085ст

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10495110 108438
5

Гузич Ніна Русланівна 50247945 PB 21.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

0,000

7


