


               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 950ст

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Денна 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 11635708 111264
5

Войтюк Дмитро Вікторович 49912681 BK 30.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

0,000

2 11637209 111264
5

Габчак Ігор Романович 53429645 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

0,000

1



3 11636774 111264
5

Кіцула Павло Ярославович 42987398 BK 12.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

0,000

2
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Львівський інститут 
Українського 
державного 

університету науки і 
технологій

Додаток до наказу від «30»  вересня 2022 року 
№ 950ст

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Денна 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 11637014 111264
2

Гавась Орест Васильович 49177276 BK 30.06.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

0,000

2 11636965 111264
2

Кельбіс Іван Миронович 49177250 BK 30.06.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

0,000

3 11636924 111264
2

Кряченко Олександр Олександрович 48056699 BK 30.05.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

0,000

3



4 11637390 111264
2

Семенюк Петро Вікторович 42951985 PB 25.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

0,000

5 11637369 111264
2

Терлич Михайло Євгенович 52864475 BK 10.01.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

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 
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Додаток до наказу від «30»  вересня 2022 року 
№ 950ст

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Бакалавр Денна 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 11637481 111264
7

Влащук Юрій Анатолійович 42961191 BK 13.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

0,000

2 11636359 111264
7

Карпіцов Роман Валерійович 48411649 PH 30.06.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

0,000

5



3 11636799 111264
7

Кубіт Ігор Юрійович 52808904 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

0,000

4 11636817 111264
7

Нагірний Віталій Володимирович 52724205 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

0,000

5 11636748 111264
7

Омельченко Владислав Анатолійович 53447723 BK 01.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Організація 
перевезень та 
управління на 
залізничному 
транспорті

0,000

6


