


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 «29»  вересня 2021 року 

№ 396с

133 Галузеве машинобудування Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10279453 951352

Пройдак Оксана Миколаївна 174832 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0137598

Підйомно-
транспортні, 
будівельні, дорожні, 
колійні машини та 
обладнання

152,980

2 10273134 951352

Танцюра Олександр Іванович 157301 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0131527

Підйомно-
транспортні, 
будівельні, дорожні, 
колійні машини та 
обладнання

158,500
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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 «29»  вересня 2021 року 

№ 396с

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Магістр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10273519 951354

Бондаренко Богдан Ярославович 167793 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0132419

Електропостачання 
та 
ресурсозберігаючі 
технології

176,500

2 10278167 951354

Вебер Родіон Юрійович 158677 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0132572

Електропостачання 
та 
ресурсозберігаючі 
технології

153,000

3 10283956 951354

Гончаренко Віталій Вікторович 158685 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0131553

Електропостачання 
та 
ресурсозберігаючі 
технології

150,660
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4 10283297 951354

Лебединська Кристина Віталіївна 158650 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0128497

Електропостачання 
та 
ресурсозберігаючі 
технології

154,600

5 10278697 951354

Павлов Андрій Олегович 135420 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0136938

Електропостачання 
та 
ресурсозберігаючі 
технології

175,800
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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 «29»  вересня 2021 року 

№ 396с

144 Теплоенергетика Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10285093 951356 Ігнатенко Давид Сергійович 156878 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0138501

Енергетичний 
менеджмент

145,640

2 10271412 951356 Козлов Владислав Віталійович 167785 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0120308

Енергетичний 
менеджмент

173,370

3 10284579 951356 Нурмагомедов Борис Вадимович 108189 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2020р. - 
0110677

Енергетичний 
менеджмент

147,560
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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 «29»  вересня 2021 року 

№ 396с

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Магістр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10280262 951357

Губін Максим Андрійович 174219 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0126475

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

185,310

2 10285138 951357

Знайдюк Дмитрій Олександрович 136625 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2020р. - 
0028902

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

134,600

3 10284396 951357

Кічатова Дар`я Віталіївна 116832 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2020р. - 
0103761

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

183,200
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4 10285070 951357

Синецький Ігор Гордійович 157892 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0076852

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

135,600
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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 «29»  вересня 2021 року 

№ 396с

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10273344 951358
Александров Іван Юрійович 174817 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0134900

Промислове і 
цивільне 
будівництво

155,190

2 10273062 951358
Довгополий Сергій Миколайович 174776 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0132813

Промислове і 
цивільне 
будівництво

168,080

3 10284648 951358
Килюм Станіслав Вячеславович 094483 B20 30.06.2020 

Диплом бакалавра
2020р. - 
0108407

Промислове і 
цивільне 
будівництво

180,960

4 10277347 951358
Лещенко Артем Русланович 157925 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0130041

Промислове і 
цивільне 
будівництво

183,300
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5 10280148 951358
Макаренко Олександр Вікторович 157578 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0126176

Промислове і 
цивільне 
будівництво

145,020

6 10284163 951358
Михайлик Ігор Андрійович 094453 B20 30.06.2020 

Диплом бакалавра
2020р. - 
0104865

Промислове і 
цивільне 
будівництво

180,240

7 10279368 951358
Мокрицька Аліна Юріївна 174775 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0132729

Промислове і 
цивільне 
будівництво

154,190

8 10271593 951358
Севастьянов Олександр Євгенович 170895 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0058399

Промислове і 
цивільне 
будівництво

140,400

9 10284703 951358
Шульга Олексій Олександрович 096001 B20 30.06.2020 

Диплом бакалавра
2020р. - 
0110906

Промислове і 
цивільне 
будівництво

143,460
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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 «29»  вересня 2021 року 

№ 396с

273 Залізничний транспорт Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10278202 951361 Дрогалєв Микита Миколайович 174203 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0122150

Комп'ютерні 
мережеві технології

160,610

2 10283147 951361 Міхутов Ігор Олександрович 157857 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0135665

Комп'ютерні 
мережеві технології

161,920

3 10284512 951361 Міщенко Микита Сергійович 116854 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2020р. - 
0110855

Комп'ютерні 
мережеві технології

153,300

4 10278079 951361 Соловей Анна В`ячеславівна 174204 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0124915

Комп'ютерні 
мережеві технології

163,080
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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 «29»  вересня 2021 року 

№ 396с

273 Залізничний транспорт Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10280279 951359
Захарчук Віталій Володимирович 158122 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0120347

Залізничні споруди 
та колійне 
господарство

152,400

2 10284347 951359
Нішаков Юрій Володимирович 174802 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0134500

Залізничні споруди 
та колійне 
господарство

152,230

3 10278646 951359
Равдугін Сергій Віталійович 158970 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0128492

Залізничні споруди 
та колійне 
господарство

135,700
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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 «29»  вересня 2021 року 

№ 396с

273 Залізничний транспорт Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10274582 951362 Ковальчук Ілля Олександрович 167602 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0119028

Вагони та вагонне 
господарство

157,330
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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 «29»  вересня 2021 року 

№ 396с

273 Залізничний транспорт Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10273782 951366 Коріневський Микита Сергійович 167580 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0134964

Електровози та 
електропоїзди

161,850

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 «29»  вересня 2021 року 

№ 396с

273 Залізничний транспорт Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10278662 951364
Феденко Олександр Михайлович 158807 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0127469

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

158,430

13



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 «29»  вересня 2021 року 

№ 396с

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Магістр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10276166 951368

Андрейчук Марина Валентинівна 158044 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0123716

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

160,900

2 10285051 951368

Бодрова Катерина Олександрівна 110374 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2020р. - 
0106250

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

168,080

3 10278785 951368

Гнилицька Юлія Андріївна 158048 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0125409

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

151,400

14



4 10273598 951368

Крошакова Анастасія Олександрівна 172671 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0131523

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

150,560

5 10280383 951368

Недял Оксана Іванівна 158251 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0129621

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

164,100

6 10271483 951368

Олефір Данило Валерійович 172704 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0119893

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

138,140

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 «29»  вересня 2021 року 

№ 396с

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Магістр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10284418 951369
Бондар Юлія Миколаївна 172609 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0132923

Організація 
міжнародних 
перевезень

170,260

2 10285615 951369
Григоров Анатолій Віталійович 170876 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0095335

Організація 
міжнародних 
перевезень

147,100

3 10277575 951369
Зайцева Ліза Дмитрівна 170905 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0127494

Організація 
міжнародних 
перевезень

165,960

4 10279937 951369
Міненко Олександра Сергіївна 170902 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0093396

Організація 
міжнародних 
перевезень

153,840

16



5 10279122 951369
Рябков Богдан Дмитрович 092825 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0120331

Організація 
міжнародних 
перевезень

143,700

6 10285028 951369
Семіошко Олександр Андрійович 108170 B20 30.06.2020 

Диплом бакалавра
2020р. - 
0105202

Організація 
міжнародних 
перевезень

146,470

7 10284959 951369
Ткачук Євгенія Аркадіївна 170909 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0062529

Організація 
міжнародних 
перевезень

144,530

17



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 «29»  вересня 2021 року 

№ 396с

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Магістр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10284999 951367

Віхляєв Роман Євгенович 041823 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0138244

Митний контроль на 
транспорті 
(залізничний 
транспорт)

138,600

2 10282070 951367

Тимощук Андрій Миколайович 095993 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2020р. - 
0110889

Митний контроль на 
транспорті 
(залізничний 
транспорт)

143,370

18


