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

Форма № Н-1.03.1
Український  державний  університет  залізничного  транспорту 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ХАРКІВ

(населений пункт)

від «12» серпня 2021 року №279с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Український державний університет 
залізничного транспорту у 2021 році та рішення приймальної комісії від «12» 
серпня 2021 року, протокол №16,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 23 арк.

Ректор Сергій ПАНЧЕНКО
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



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
Український державний 
університет залізничного 

транспорту
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 279с

051 Економіка Державна Магістр 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 8829270 876016 Кузьменко Михайло Вікторович 26050251 XA 10.06.2005 
Диплом спеціаліста

Економіка 
підприємства

177,400

2 8824837 876016 Мар`єнко Людмила Володимирівна 034012 M16 30.06.2016 
Диплом магістра

Економіка 
підприємства

151,320

3 8823504 876016 Нестеренко Олександр Юрійович 44759618 XA 29.06.2013 
Диплом спеціаліста

Економіка 
підприємства

176,600
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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
Український державний 
університет залізничного 

транспорту
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 279с

071 Облік і оподаткування Державна Магістр 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 8815265 874087 Бурда Катерина Олександрівна 44161345 XA 27.06.2013 
Диплом магістра

Облік, аудит та 
оподаткування

185,200

2 10132879 874087 Чечоткіна Ірина Юріївна 23563554 XA 30.01.2004 
Диплом спеціаліста

Облік, аудит та 
оподаткування

144,040
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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
Український державний 
університет залізничного 

транспорту
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 279с

071 Облік і оподаткування Державна Магістр 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 10243036 949033 Тимошишина Наталія Андріївна 20030732 KX 22.10.2002 
Диплом спеціаліста

Облік, аудит та 
оподаткування

158,000
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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
Український державний 
університет залізничного 

транспорту
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 279с

075 Маркетинг Державна Магістр 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 9830453 864411 Зозуля Анна Олександрівна 131593 M20 31.12.2020 
Диплом магістра

Маркетинг 204,000
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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
Український державний 
університет залізничного 

транспорту
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 279с

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Магістр 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 8816571 879011 Куценко Олександр Сергійович 131553 M20 31.12.2020 
Диплом магістра

Підприємництво 145,400
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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
Український державний 
університет залізничного 

транспорту
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 279с

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Магістр 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 8696984 875719

Злотник Світлана Михайлівна 36654029 KB 30.06.2009 
Диплом магістра

Електропостачання 
та 
ресурсозберігаючі 
технології

152,400

2 8696505 875719

Хомутов Роман Сергійович 030018 C16 03.06.2016 
Диплом спеціаліста

Електропостачання 
та 
ресурсозберігаючі 
технології

146,400
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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
Український державний 
університет залізничного 

транспорту
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 279с

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Магістр 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 10240688 948797

Калмиков Олександр Васильович 23527964 CK 27.06.2003 
Диплом спеціаліста

Електропостачання 
та 
ресурсозберігаючі 
технології

137,200
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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
Український державний 
університет залізничного 

транспорту
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 279с

144 Теплоенергетика Державна Магістр 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 10243436 949041 Біловол Ганна Володимирівна 16061119 XA 30.06.2001 
Диплом спеціаліста

Енергетичний 
менеджмент

177,400

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
Український державний 
університет залізничного 

транспорту
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 279с

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Магістр 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 10219684 872788

Соколовська Ірина Миколаївна 39835516 EH 20.12.2010 
Диплом спеціаліста

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

178,920
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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
Український державний 
університет залізничного 

транспорту
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 279с

152 Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка Державна Магістр 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 8757247 872789
Германов Дмитро Миколайович 46828908 XA 31.05.2014 

Диплом магістра
Якість, 
стандартизація та 
сертифікація

171,800

2 8696288 872789
Жигун Владислав Олександрович 064609 M20 29.02.2020 

Диплом магістра
Якість, 
стандартизація та 
сертифікація

176,420
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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
Український державний 
університет залізничного 

транспорту
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 279с

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Магістр 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 8694447 854075
Андрієнко Андрій Сергійович 42648201 XA 28.04.2012 

Диплом магістра
Промислове і 
цивільне 
будівництво

149,900

2 8694567 854075
Осетров Владислав Сергійович 22918700 XA 27.06.2003 

Диплом спеціаліста
Промислове і 
цивільне 
будівництво

145,400

3 8696364 854075
Создатєлєв Едуард Миколайович 000018 ДCK 10.07.2005 

Диплом спеціаліста
Промислове і 
цивільне 
будівництво

148,800

4 8695349 854075
Тюлюнов Євген Олексійович 30408709 XA 29.06.2006 

Диплом спеціаліста
Промислове і 
цивільне 
будівництво

176,800

11



5 9387527 854075
Фоміна Марина Олексіївна 36248758 XA 30.06.2009 

Диплом спеціаліста
Промислове і 
цивільне 
будівництво

149,700

6 9838404 854075
Чередниченко Діана Вікторівна 17468601 XA 28.02.2002 

Диплом спеціаліста
Промислове і 
цивільне 
будівництво

178,900

12



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
Український державний 
університет залізничного 

транспорту
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 279с

273 Залізничний транспорт Державна Магістр 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 9687215 875709
Багрій Дмитро Борисович 44737396 XA 29.06.2013 

Диплом спеціаліста
Залізничні споруди 
та колійне 
господарство

130,660

2 8693625 875709
Глибішин Денис Юрійович 34800610 AH 30.06.2008 

Диплом спеціаліста
Залізничні споруди 
та колійне 
господарство

154,200

3 8693365 875709
Кузьміна Юлія Дмитрівна 038442 M16 30.06.2016 

Диплом магістра
Залізничні споруди 
та колійне 
господарство

175,160

4 8693878 875709
Мінченко Дмитро Павлович 30352290 CM 30.06.2006 

Диплом спеціаліста
Залізничні споруди 
та колійне 
господарство

154,100

13



5 8693983 875709
Удовика Андрій Вікторович 089802 M18 30.06.2018 

Диплом магістра
Залізничні споруди 
та колійне 
господарство

143,320

14



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
Український державний 
університет залізничного 

транспорту
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 279с

273 Залізничний транспорт Державна Магістр 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 10240671 948796
Біленко Наталія Сергіївна 47271839 HP 30.06.2014 

Диплом спеціаліста
Залізничні споруди 
та колійне 
господарство

143,200

15



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
Український державний 
університет залізничного 

транспорту
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 279с

273 Залізничний транспорт Державна Магістр 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 8695447 875708
Лапчевський Віктор Юрійович 37107864 XA 10.07.2009 

Диплом спеціаліста
Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

166,500

16



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
Український державний 
університет залізничного 

транспорту
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 279с

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Магістр 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 8697671 813804

Афанасова Ольга Федорівна 41876897 XA 30.12.2011 
Диплом магістра

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

173,000

2 9982098 813804

Білов Андрій Миколайович 32621473 HP 10.07.2007 
Диплом спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

145,580

3 8757921 813804

Булавинець Валерій Валерійович 30264071 BK 04.06.2006 
Диплом спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

187,800

17



4 8697934 813804

Войт Сергій Миколайович 36964440 TE 30.06.2009 
Диплом спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

164,600

5 8749949 813804

Глушко Марина Сергіївна 46627635 TA 30.06.2014 
Диплом спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

176,930

6 8697344 813804

Железняк Сергій Сергійович 43329441 HK 05.06.2012 
Диплом спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

156,000

7 8759711 813804

Колодочка Тетяна Володимирівна 043559 M18 28.02.2018 
Диплом магістра

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

186,140

8 10143794 813804

Павлюк Павло Олегович 163708 M20 31.12.2020 
Диплом магістра

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

171,200

9 8759252 813804

Пасіч Анна Василівна 043609 M18 28.02.2018 
Диплом магістра

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

185,140

10 8756421 813804

Сіренко Світлана Олександрівна 40852931 XA 30.06.2011 
Диплом спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

188,400

11 8758072 813804

Сондей Олег Васильович 001505 C18 31.01.2018 
Диплом спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

182,400

12 8999210 813804

Тіхня Марія Костянтинівна 37252814 CK 30.06.2009 
Диплом спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

159,300

13 8698060 813804

Цуркан Олександр Володимирович 32689518 CK 06.07.2007 
Диплом спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

173,400

18



14 8757551 813804

Шевчик Ірина Вікторівна 006558 M21 28.02.2021 
Диплом магістра

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

159,320

19



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
Український державний 
університет залізничного 

транспорту
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 279с

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Магістр 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 10244448 948795

Борбуцький Ігор Борисович 44061473 KB 23.02.2013 
Диплом спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

161,000

2 10241722 948795

Григоренко Ольга Юріївна 31525739 HK 30.06.2007 
Диплом спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

169,200

3 10240644 948795

Золотаренко Ольга Олександрівна 096757 C16 30.06.2016 
Диплом спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

146,200

20



4 10240622 948795

Михайлюк Галина Ігорівна 23126730 BK 20.06.2003 
Диплом спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

173,000

5 10240590 948795

Тимків Світлана Ярославівна 45379673 BA 05.07.2013 
Диплом спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

164,400

21



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
Український державний 
університет залізничного 

транспорту
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 279с

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Магістр 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 8754684 901714

Борченко Артем Ігоревич 128062 M19 31.12.2019 
Диплом магістра

Митний контроль на 
транспорті 
(залізничний 
транспорт)

166,680

2 8697176 901714

Жданова Анжела Вікторівна 38586417 XA 30.06.2010 
Диплом магістра

Митний контроль на 
транспорті 
(залізничний 
транспорт)

188,200
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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
Український державний 
університет залізничного 

транспорту
Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 

№ 279с

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Магістр 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 10004670 831698
Андрієнко Андрій Сергійович 068290 M18 27.02.2018 

Диплом магістра
Публічне 
управління та 
адміністрування

182,440

2 8820708 831698
Заріцька Олена Дмитрівна 876158 TB 30.06.1990 Диплом 

спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

188,500

3 10142342 831698
Павлюк Павло Олегович 163708 M20 31.12.2020 

Диплом магістра
Публічне 
управління та 
адміністрування

198,500
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