


               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 «16»  вересня 2022 року 
№ 856ст

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/ 

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 11014551 106996
6

Кельо Ірина Дмитрівна 003794 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0165685 Облік і 
оподаткування

143,000

2 11083912 106996
6

Трусь Тетяна Валеріївна ВЕ005838 IM 14.03.1998 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0327266 Облік і 
оподаткування

134,000

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 «16»  вересня 2022 року 
№ 856ст

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/ 

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 10945603 106996
2

Московець Алла Петрівна 017697 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0148263 Облік і 
оподаткування

108,000

2



               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 «16»  вересня 2022 року 
№ 856ст

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 11121974 106996
1

Годзінець Марія Володимирівна 019094 ЗA 28.02.1996 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0340499 Електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння

141,000

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 «16»  вересня 2022 року 
№ 856ст

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 11213246 106989
7

Блозва Юрій Романович 017753 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0147190 Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

109,000

2 11194618 106989
7

Тяжкун Мар`ян Юрійович 016570 E21 29.04.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0479424 Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

126,500

4



               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 «16»  вересня 2022 року 
№ 856ст

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 10594550 106989
9

Гота Ольга Миколаївна 019689 X22 01.07.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0134009 Вагони та 
вагонне 
господарство

124,500

5



               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 «16»  вересня 2022 року 
№ 856ст

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 10685734 106995
2

Калинчук Марина Михайлівна 018920 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0333804 Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

123,500

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 «16»  вересня 2022 року 
№ 856ст

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 11377273 106992
3

Сенько Данило Вікторович 017681 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0148593 Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

162,000

7



               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 «16»  вересня 2022 року 
№ 856ст

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 10755370 106990
2

Часовщиков Андрій Юрійович 019026 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0333853 Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

120,500

8



               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 «16»  вересня 2022 року 
№ 856ст

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 10675489 106995
4

Антонюк Ольга Олександрівна 017683 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0146958 Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

133,000

2 11122913 106995
4

Зарічна Анастасія Іванівна 119432 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0329804; 2022р. - 
0340474

Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

156,000

9



3 11253237 106995
4

Кисляк Ольга Романівна 26091807 BK 22.06.2005 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0479341 Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

146,500

4 11207585 106995
4

Почтар Ольга Сергіївна 058573 E22 21.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0301860 Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

126,000

5 10506194 106995
4

Прокопчук Варвара Миколаївна 017663 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0148458 Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

148,000

6 10786779 106995
4

Спас Галина Ігорівна 017680 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0148580 Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

145,500
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               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 «16»  вересня 2022 року 
№ 856ст

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 11013544 106990
8

Білик Галина Петрівна 22993673 BK 27.06.2003 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0319162 Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

135,000

2 11135424 106990
8

Білик Роксолана Михайлівна 017677 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0147167 Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

147,500
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3 11071023 106990
8

Гребенач Марія Михайлівна 017684 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0147567 Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

134,000

4 10606816 106990
8

Дмитрик Зоряна Ярославівна МС000609 KB 
21.05.1998 Диплом 
молодшого спеціаліста

2022р. - 0250898 Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

123,500

5 10749486 106990
8

Дорош Олег Романович 017708 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0147020 Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

142,500

6 11345126 106990
8

Кузьо Вікторія Юрівна 002902 X22 23.05.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0479322 Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

143,500

7 10569663 106990
8

Куйбіда Юлія Степанівна 42730611 BK 25.05.2012 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0330233 Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

145,500

8 11342307 106990
8

Кулявець Надія Володимирівна 21641720 BK 14.05.2003 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0479358 Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

137,000

9 10665315 106990
8

Луців Ігор Михайлович 010958 E22 08.05.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0293234 Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

136,500

10 10820446 106990
8

Мороз Світлана Григорівна 003239 IA 25.05.1996 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0330240 Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

132,500
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11 11346062 106990
8

Процко Іванна Ярославівна 25359127 BK 17.06.2004 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0479359 Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

122,500

12 10605169 106990
8

Шлякіс Наталія Анатоліївна 011548 IC 25.03.1996 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0250931 Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

138,000

13 11366182 106990
8

Шостак Галина Володимирівна 003681 IO 24.06.1996 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0490549 Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

139,000

14 11348622 106990
8

Ядчишин Галина Ігорівна 23358915 BK 07.07.2003 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0479327 Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

144,000
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