
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Український  державний  університет  залізничного  транспорту 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ХАРКІВ

(населений пункт)

від «05» вересня 2022 року №260c

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Український державний університет 
залізничного транспорту у 2022 році та рішення приймальної комісії від «05» 
вересня 2022 року, протокол №23,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «12» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 24 арк.

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

                              М. П.



               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
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 260c

126 Інформаційні системи та технології Державна Бакалавр 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/ 

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 11105710 100191
3

Алексєєва Катерина Максимівна 53615397 XA 29.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0470527 Технології 
штучного 
інтелекту

174,196

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
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 260c

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр 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/ 

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 10889159 986109

39-7981771 Дмитро Олегович 53493821 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0449626 Будівельні, 
колійні, гірничі 
та 
нафтогазопроми
слові машини

148,195

2 11370423 986109

Ромащенко Роман Віталійович 53494290 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0277345 Будівельні, 
колійні, гірничі 
та 
нафтогазопроми
слові машини

147,981

2



3 10717817 986109

39-6993379 Карина Володимирівна 51964737 XA 24.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Будівельні, 
колійні, гірничі 
та 
нафтогазопроми
слові машини

149,194

4 10971275 986109

Яременко Данііл Романович 53502134 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0047963 Будівельні, 
колійні, гірничі 
та 
нафтогазопроми
слові машини

145,920

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
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 260c

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Бакалавр 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/ 

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 10720601 969220
39-4884200 Олексій Володимирович 48935891 XA 27.05.2016 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Електричний 
транспорт

190,995

2 11033018 969220

Кузьменко Вікторія Станіславівна 53116017 EH 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0052245 Електричний 
транспорт

159,235

3 10725198 969220

39-7100872 Олег Володимирович 51966352 XA 24.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електричний 
транспорт

147,339

4



4 11225823 969220

Щокін Руслан Євгенійович 53521938 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0038348 Електричний 
транспорт

150,177

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
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 260c

144 Теплоенергетика Державна Бакалавр 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/ 

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 10667243 980738

39-5955646 Руслан Олександрович 52233310 XA 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0013348 Енергетичний 
менеджмент

145,047

2 10840698 980738

Гуляєв Іван Олегович 53078931 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0018530 Енергетичний 
менеджмент

195,579

3 10703996 980738

39-7918735 Микита Олександрович 53508330 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0126175 Енергетичний 
менеджмент

142,428

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
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 260c

172 Телекомунікації та радіотехніка Державна Бакалавр 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/ 

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 10886709 968590
Кісельов Роман Володимирович 44358473 TA 01.06.2013 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0338784 Телекомунікації 
та радіотехніка

145,265

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
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 260c

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр 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/ 

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 10923245 990247

39-8043826 Данііл Віталійович 53495190 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0101495 Промислове і 
цивільне 
будівництво

156,616

2 10740911 990247

Синенко Максим Олександрович 53148810 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0055231 Промислове і 
цивільне 
будівництво

165,675

3 10800567 990247

39-6758557 Кирило Олександрович 53554791 XA 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Промислове і 
цивільне 
будівництво

161,527

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
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 260c

193 Геодезія та землеустрій Державна Бакалавр 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/ 

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 11050787 997126

Шевченко Софія Василівна 53503839 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0119833 Геодезія, 
землеустрій та 
кадастр

154,508

9



               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
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 260c

263 Цивільна безпека Державна Бакалавр 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/ 

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 11306433 984036

Левакін Андрій Михайлович 53526341 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0438617 Безпека та 
охорона праці на 
залізничному 
транспорті

162,728

10



               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
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 260c

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр 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/ 

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 10862588 976846

Бескровний Максим Олександрович 53139868 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0136387 Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

150,613

2 11320307 976846

39-6459517 Вадим Володимирович 53483105 XA 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0183035 Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

145,265

3 10918151 976846

Руснак Данило Борисович 52955387 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0004195 Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

172,659

11



               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
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 260c

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр 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/ 

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 11041808 970088

Вовнянко Сергій Валерійович 53483132 XA 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0184007 Вагони та 
транспортна 
інженерія

141,009

2 10872117 970088

Закатов Максим Сергійович 52984065 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0248018 Вагони та 
транспортна 
інженерія

158,580

3 10851998 970088

Соколов Микита Валентинович 53245782 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0042693 Вагони та 
транспортна 
інженерія

158,690

12



               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
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 260c

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр 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/ 

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 11357098 976847

Єрохін Дмитро Валерійович 53505640 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0047225 Високошвидкісн
ий рухомий 
склад

161,309

2 11316514 976847

39-5435653 Денис Владиславович 51945254 XA 24.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0461038 Високошвидкісн
ий рухомий 
склад

141,555

3 10628784 976847

39-7102244 Олексій Вікторович 51966170 CM 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0425232 Високошвидкісн
ий рухомий 
склад

148,540

13



               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
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 260c

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр 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/ 

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 10638250 969224

Прокопенко Ірина Віталіївна 53041003 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0062444 Організація 
контролю систем 
керування рухом 
поїздів

157,271

14



               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
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 260c

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр 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/ 

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 11086582 105118
2

Русінка Сергій Михайлович 53375340 AK 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0162973 Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

151,050

15



               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
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 260c

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Бакалавр 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/ 

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 10805430 966500

39-7688497 Михайло Валерійович 52288360 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

159,344

2 11250286 966500

Бородіна Катерина Дмитрівна 52257657 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0327506 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

200,000

3 11014851 966500

Данець Данило Андрійович 53245898 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0162634 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

157,489

16



4 11273372 966500

39-8096031 Владислав Володимирович 53494838 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0035310 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

169,604

5 10711982 966500

39-7101770 Валерій Дмитрович 51945293 XA 24.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

154,651

6 11019816 966500

39-8098400 Олексій Миколайович 53498804 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0018555 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

155,634

7 10787947 966500

Кашпуренко Євген Олегович 51373181 KC 12.07.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0439846 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

152,687

8 10849725 966500

Кохан Юлія Вікторівна 53071142 TA 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0102888 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

166,657

9 11149760 966500

Криневич Роман Вікторович 53503840 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0120047 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

154,870

10 11155640 966500

Сидоров Роман Володимирович 53055079 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0288978 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

156,541

11 10640382 966500

Шестак Василь Васильович 53394018 AK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0207024 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

175,170

17



               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
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 260c

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Бакалавр 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/ 

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 10783970 966492

Бабич Олена Іванівна 14728929 XA 22.06.2001 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0435825 Митний 
контроль на 
транспорті 
(залізничний 
транспорт)

147,339

2 11018408 966492

Гергель Ростислав Віталійович 52288909 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0129853 Митний 
контроль на 
транспорті 
(залізничний 
транспорт)

147,012

18



3 11089818 966492

Данилко Альона Олександрівна 53492740 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0150114 Митний 
контроль на 
транспорті 
(залізничний 
транспорт)

151,619

4 11373444 966492

Джалілова Аліна Русланівна 53245916 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0163911 Митний 
контроль на 
транспорті 
(залізничний 
транспорт)

180,845

5 11078586 966492

Кошелюк Валерія Олександрівна 52996187 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0131404 Митний 
контроль на 
транспорті 
(залізничний 
транспорт)

178,048

6 11232163 966492

39-7909621 Богдан Дмитрович 53515136 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0460311 Митний 
контроль на 
транспорті 
(залізничний 
транспорт)

151,377

7 10994477 966492

Мовчан Роман Володимирович 53269652 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0150611 Митний 
контроль на 
транспорті 
(залізничний 
транспорт)

178,771

8 10705851 966492

39-6503525 Анастасія Олександрівна 53484355 XA 29.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Митний 
контроль на 
транспорті 
(залізничний 
транспорт)

144,283

9 10589661 966492

39-8008971 Віктор Володимирович 53516650 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0448809 Митний 
контроль на 
транспорті 
(залізничний 
транспорт)

143,273

10 10729052 966492

Поплавська Анастасія Євгенівна 53490274 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0023003 Митний 
контроль на 
транспорті 
(залізничний 
транспорт)

184,119
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11 11308289 966492

Рудий Олександр Леонідович 53526718 XA 29.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0033838 Митний 
контроль на 
транспорті 
(залізничний 
транспорт)

145,265

12 10580610 966492

Сухоребра Яна Максимівна 53194840 BH 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0087692 Митний 
контроль на 
транспорті 
(залізничний 
транспорт)

155,088

13 11182955 966492

39-7937580 Денис Павлович 53506026 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0115356 Митний 
контроль на 
транспорті 
(залізничний 
транспорт)

161,998

14 10706316 966492

39-7899020 Ірина Олександрівна 53494367 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0332840 Митний 
контроль на 
транспорті 
(залізничний 
транспорт)

144,878

15 10901321 966492

39-8118448 Данило Юрійович 53516684 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0321492 Митний 
контроль на 
транспорті 
(залізничний 
транспорт)

142,755

16 11295493 966492

39-4955607 Богдан Миколайович 48933999 XA 27.05.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0484022 Митний 
контроль на 
транспорті 
(залізничний 
транспорт)

145,374

17 10945426 966492

Шуть Володимир Володимирович 52999898 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0099519 Митний 
контроль на 
транспорті 
(залізничний 
транспорт)

158,362
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1 11147992 966499

Бондар Ігор Олександрович 53594721 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0221468 Організація 
міжнародних 
перевезень

156,616

2 11328719 966499

39-8081114 Нікіта Анатолійович 53339408 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0044611 Організація 
міжнародних 
перевезень

130,219

3 10743962 966499

Дублюк Павло Володимирович 52910521 BC 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0068645 Організація 
міжнародних 
перевезень

176,043
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4 10682689 966499

39-8048196 Михайло Юрійович 53490396 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0014015 Організація 
міжнародних 
перевезень

155,257

5 10552483 966499

39-8002970 Андрій Олександрович 53490393 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Організація 
міжнародних 
перевезень

162,619

6 11199613 966499

Ночовний Даніїл Володимирович 53599967 XA 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0421699 Організація 
міжнародних 
перевезень

157,271

7 10825543 966499

39-7930563 Олена Сергіївна 53516902 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0436580 Організація 
міжнародних 
перевезень

161,200

8 11022753 966499

Тараненко Ілля Сергійович 52319949 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0193345 Організація 
міжнародних 
перевезень

131,332

9 10677031 966499

39-7957857 Аліна Андріївна 53516879 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0454352 Організація 
міжнародних 
перевезень

133,857

10 10791344 966499

39-8031891 Максим Олександрович 53515418 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0445797 Організація 
міжнародних 
перевезень

143,847

11 11197798 966499

39-7909500 Марія Віталіївна 53499155 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0149919 Організація 
міжнародних 
перевезень

150,977

12 11187956 966499

39-8044273 Ярослав Андрійович 53256794 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0037537 Організація 
міжнародних 
перевезень

149,800
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1 11017232 966501

Гах Анна Євгеніївна 53054075 TA 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0450111 Транспортний 
сервіс та 
логістика

163,710

2 10941417 966501

39-8116445 Богдан Романович 53505704 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0145474 Транспортний 
сервіс та 
логістика

153,117

3 11069136 966501

39-8072528 Максим Олександрович 53505506 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0009547 Транспортний 
сервіс та 
логістика

159,430
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4 10593322 966501

39-8043112 Катерина Радіківна 53511443 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0460993 Транспортний 
сервіс та 
логістика

154,215

5 10621845 966501

39-7909969 Вікторія Романівна 53493173 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0072335 Транспортний 
сервіс та 
логістика

162,212

6 11006870 966501

Скляренко Руслана Русланівна 52999198 TA 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0453468 Транспортний 
сервіс та 
логістика

152,250

7 10678328 966501

39-8049858 Анна Олександрівна 53493873 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0013331 Транспортний 
сервіс та 
логістика

162,533

8 11218373 966501

Терещенко Іван Артемович 53235804 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0037878 Транспортний 
сервіс та 
логістика

171,350

9 10924116 966501

Терещенко Інна Юріївна 53071165 TA 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0443731 Транспортний 
сервіс та 
логістика

177,134

10 11319877 966501
Шевченко Ельвіра Юріївна 50332070 HP 23.06.2018 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0479459 Транспортний 
сервіс та 
логістика

166,278

11 10624937 966501

39-7894695 Ярослав Віталійович 53266450 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0028647 Транспортний 
сервіс та 
логістика

154,080
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