
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 «26» вересня 2022 року №316с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Український державний університет 
залізничного транспорту у 2022 році та рішення приймальної комісії від «26» 
вересня 2022 року, протокол №60,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 10 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 «26»  вересня 2022 року 
№ 316с

273 Залізничний транспорт Державна Магістр 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 11150533 975305
Бублик Роман Володимирович 45794754 XA 01.07.2013 

Диплом спеціаліста
Вагони та 
вагонне 
господарство

165,000

2 11151929 975305
Грищенко Михайло Миколайович 189428 B20 30.06.2020 

Диплом бакалавра
Вагони та 
вагонне 
господарство

145,000

3 11565422 975305
Ковтун Антон Павлович 033151 B16 21.06.2016 

Диплом бакалавра
Вагони та 
вагонне 
господарство

150,000

4 11393050 975305
Колєснік Сергій Вікторович 47475857 XA 30.06.2014 

Диплом спеціаліста
Вагони та 
вагонне 
господарство

130,000

1



5 11613586 975305
Лопанський Олександр Миколайович 022241 M18 31.01.2018 

Диплом магістра
Вагони та 
вагонне 
господарство

165,000

6 11092825 975305
Труфанов Євген Вікторович 24150824 XA 30.06.2004 

Диплом спеціаліста
Вагони та 
вагонне 
господарство

155,000

7 11211061 975305
Червоненко Денис Юрійович 36249409 XA 30.06.2009 

Диплом спеціаліста
Вагони та 
вагонне 
господарство

150,000
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Додаток до наказу від «26»  вересня 2022 року 
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273 Залізничний транспорт Державна Магістр 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 11539447 975307

Буньков Ростислав Володимирович 166206 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

152,000

2 11272262 975307

Ігнатенко Євгеній Вікторович 38478501 XA 30.06.2010 
Диплом спеціаліста

Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

170,000

3 11602304 975307

Чередниченко Віталій Володимирович 34681347 XA 30.06.2008 
Диплом бакалавра

Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

145,000

3



4 11601815 975307

Чередниченко Максим Володимирович 21185340 XA 29.06.2002 
Диплом спеціаліста

Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

120,000

5 11447566 975307

Чухань Василь Богданович 075756 C17 30.06.2017 
Диплом спеціаліста

Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

130,000

6 11088268 975307

Чухань Юрій Богданович 43678676 BK 05.06.2012 
Диплом магістра

Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

140,000
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№
 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 11506685 975306
Гончар Олексій Олександрович 21370789 XA 24.02.2003 

Диплом спеціаліста
Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

165,000

2 11403900 975306
Плескач Іван Ігорович 131790 M20 31.12.2020 

Диплом магістра
Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

145,000

5
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№
 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 11087681 999486
Лавриненко Костянтин Анатолійович 11176633 XA 10.06.1999 

Диплом спеціаліста
Комп'ютерні 
мережеві 
технології

180,000

2 11204404 999486
Понікар Ян Віталійович 062625 B18 30.06.2018 

Диплом бакалавра
Комп'ютерні 
мережеві 
технології

165,000

6
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Міністерство освіти і науки України
Український державний 
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№
 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 11632712 103851
3

Чеканов Євген Сергійович 004131 KA 13.06.1994 
Диплом спеціаліста

Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

120,000

7
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Додаток до наказу про зарахування на навчання
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залізничного транспорту

Додаток до наказу від «26»  вересня 2022 року 
№ 316с

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Магістр 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 11125057 966503

Айдінов Рітман Імранович 43952962 XA 05.06.2012 
Диплом бакалавра

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

130,000

2 11036789 966503

Григоров Євген Олександрович 42576885 XA 31.05.2012 
Диплом магістра

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

200,000

3 11042125 966503

Гурин Дмитро Олександрович 47528163 XA 30.06.2014 
Диплом бакалавра

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

180,000

8



4 11451249 966503

Даньков Роман Володимирович 033357 M18 31.01.2018 
Диплом магістра

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

155,000

5 11510266 966503

Кобзенко Владислав Андрійович 165760 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

140,000

6 11394716 966503

Космін Олексій Михайлович 036318 C17 30.06.2017 
Диплом спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

150,000

7 11541190 966503

Лопан Дмитро Сергійович 116858 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

170,000

8 11452689 966503

Рожков Артем Іванович 020639 C15 30.06.2015 
Диплом спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

135,000

9 11125363 966503

Семененко Олександр Леонідович 38891772 XA 30.06.2010 
Диплом бакалавра

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

125,000

10 11037413 966503

Суходолов Андрій Володимирович 41455137 XA 27.06.2011 
Диплом спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

170,000

11 11590584 966503

Хала Олександр Володимирович 27336360 XA 30.06.2005 
Диплом магістра

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

165,000
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університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «26»  вересня 2022 року 
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275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Магістр 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 11630430 111103
3

Гурин Костянтин Олександрович 171793 B19 30.06.2019 
Диплом бакалавра

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

160,000

2 11631863 111103
3

Токаренко Сергій Олександрович 008955 M15 30.06.2015 
Диплом магістра

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

150,000
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