
Опитування роботодавців  

Українського державного університету залізничного транспорту (10.02.20-22.02.20) 

 

Вкажіть назву Вашого підприємства 

108 відповідей 

Станція Берегова 
ТОВ "ХЗТФ "МОТОРІМПЕКС" 
РФ «Львівська залізниця». ВСП « Тернопільська дирекція залізничних перевезень» ст. Тернопіль 
УЗ 
Київський коледж транспортної інфраструктури 
СП "ПКТБ РЛ" філії "НДКТІ" 
СП "Криворізька дистанція колії" РФ "Придніпровська залізниця" 
ЗЦМКР 
Фiлiя Центр з будiвництва та ремонту колis 
Тов «ДКЛ ТРАНС» 
ТОВ "НОК ІНТЕРНЕШНЛ" 
ТОВ ПРАТ Харківський завод транспортного устаткування 
Миколаївський коледж транспортної інфраструктури 
Регіональна філія "Південна залізниця" 
ВП "Харківське відділення" філії "Головний інформаційно-обчислювальний центр" АТ "Українська 
залізниця" 
Берегова 
ТОВ"Європа Транс Агро" 
Служба колії регіональної філії Львівська залізниця 
Полтавська дирекція залізничних перевезень 
ФСП "Харківська дирекція" БМЕС АТ "Укрзалізниця" 
Виробничий підрозділ "Харківська дистанція колії" регіональної філії "Південна залізниця" АТ 
"Українська залізниця" 
Виробничий підрозділ "Харківське відділення" філії "Головний інформаційно-обчислювальний 
центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" 
Харківська дирекція філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" 
АТ "Укрзалізниця" 
Дирекція залізничних перевезень з організацї взаємодії портів і припортових станцій РФ Одеська 
залізниця АТ Укрзалізниця 
ККТІ 
СП"Лиманська дистанція колії" Регіональна Філія"Донецька залізниця" 
ПрАТ "Коростенський завод ЗБШ" 
приміських пасажирських перевезень 
ВП "Куп'янськ-вузлова дистанці колії", РФ Південна залізниця 
ВП"Моторвагонне депо Львів" 
Метрополітен 
ТОВ "Інститут проектування інфраструктури транспорту" 
Ст. БЕРЕГОВАЯ 
АТ "Укрзалізниця" філія "Центр діагностики залізничної інфраструктури" структурний підрозділ 
"Донецький центр діагностики" 
Філія "Центральна станція зв'язку" АТ Укрзалізниця 
Мануйленко Олександр Володимирович 
Київський коледж транспортної інфраструктури 
ТОВ "НВП "Залізничавтоматика" 
ТОВ Спецкран 
ПАТ УЗ 
Регіональна філія "Південна залізниця " АТ "Укрзалізниці 
Вінницький транспортний коледж 
ПрАТ "ЕЛАКС" 
ПРАТ “Киев-Днепровское МППЖТ» 
ВП Полтавськая дирекция железнодорожных перевозок станция Крюков на Днепре 
Ст. Береговая 
Станція Редути філії «Південна залізниця» 
ПКТБ ІТ 
ВП "Основ'янська дистанція колії" 



Структурний підрозділ "Станція Лиман" 
НВП "САТЕП 
ТОВ «ОС АСУ УПП ЗТ» 
Акціонерне товариство" українська залізниця" регіональна філія" придніпровська залізниця" 
структурний підрозділ "Криворізька дистанція колії" 
Пасажирське вагоне депо Харків - Сориувальний 
ТОВ "ОСКАР ЛОГІСТИК" 
Київська дистанція електропостачання 
ТОВ "Авеста Енергоресурс" 
Харківське відділення Філії "Цунтр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця" 
ТОВ "ТД ИРБИС" 
Виробничий структурний підрозділ "Полтавське територіальне управління" філії "Центр 
будівельно монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" АТ "Укрзалізниця" 
ТОВ "А Логістикс" 
Структурний підрозділ "Регіональний центр управління рухом" регіональної філії "Південна 
залізниця" АТ "Укрзалізниця" 
Регіональна філія «Львівська залізниця» АТ Укрзалізниця регіональний центр управління 
Регіональний філіал донецька залізниця 
виробничий підрозділ Конотопська дистанція колії регіональної філії "Південно-Західна 
залізниця" АТ "Укрзалізниця" 
Державне підприємство "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОВАЖМАШ" 
ООО"НВЦ ТПС" 
УкрДУЗТ 
Желдоравтоматика 
Ст.Береговая 
ПрАТ "КЦКБА" 
ТОВ ВКФ "Профіт" 
Станция Береговая 
ВСП Кременчуцьке територіальне управління філії ЦБМЕС АТ Укрзалізниця 
Львівська залізниця 
ж.д. станция 
КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради 
Харкiвська дистанцiя електроаостачання 
ПрАТ Гніванський завод СЗБ 
Полтавська дирекція залізничних перевезень. 
ДН 5 Станція Берегова 
Тов нвп Академія 
РФ Південна залізниця АТ Укрзалізниця ВП Полтавська дирекція залізничних перевезень 
ТОВ "МПСР" 
Станция 
ТОВ "Машинобудівний завод "Електромашстан" 
ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ" 
РФ ПЗЗ 
УКРЗАЛІЗНИЦЯ 
Харківський мостобудівельний поїзд 
НТЦ "ТАІС" ЛТД 
ДП "ЗАВОД"Електроважмаш" 
ТОВ "ІМЕКС ТРАНС КОНСАЛТИНГ" 
АТ "Укрзалізниця" 
Станція Чорноморськ-Порт 
ВП "Дирекція з організації взаємодії портів та припортових станцій" філії "Одеська залізниця" АТ 
"УЗ" 
Структурний підрозділ "Служба локомотивного господарства" регіональної філії "Донецька 
залізниця" АТ "Укрзалізниця" 
Слов'янська дистанція колії 
Дитяча залізниця "Мала Південна" 
Movex S.p.A. 



 

 

 
 



 
 

 
 

 
 





 

 
 



 

 



 


