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

Форма № Н-1.03.1
Київський  національний  університет  технологій  та  дизайну 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «05» вересня 2022 року №379

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Київський національний університет 
технологій та дизайну у 2022 році та рішення приймальної комісії від «05» вересня 
2022 року, протокол №23,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «05» вересня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного (регіонального) 
бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 17 арк.

Ректор Іван ГРИЩЕНКО
(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
Київський національний 
університет технологій 

та дизайну
Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 

№ 379

014 Середня освіта/014.021 Англійська 
мова і література Державна Бакалавр Заочна 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 10925778 106571
6

Вавулін Олександр Геннадійович 52731216 KB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0455821 Середня освіта: 
англійська мова і 
література

148,900

2 10994981 106571
6

Крижановська Анна Олексіївна 53078659 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0141431 Середня освіта: 
англійська мова і 
література

148,300

3 11261632 106571
6

Кукса Олександра Віталіївна 53056101 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0270880 Середня освіта: 
англійська мова і 
література

149,000

1



4 10570072 106571
6

Шевченко Юлія Олегівна 53106693 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0281382 Середня освіта: 
англійська мова і 
література

154,600

2



               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
Київський національний 
університет технологій 

та дизайну
Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 

№ 379

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Заочна 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 10905313 989929

Паламарчук Вероніка Ігорівна 53356364 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0166537 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

142,350

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
Київський національний 
університет технологій 

та дизайну
Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 

№ 379

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Бакалавр Заочна 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 11112664 101334
1

Батинська Вероніка Анатоліївна 53356559 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0149970 Інженерія 
програмного 
забезпечення

171,500

2 11078145 101334
1

Джердж Віктор Михайлович 53079916 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0307949 Інженерія 
програмного 
забезпечення

166,100

3 10872462 101334
1

Кисіль Каріна Олексіївна 53209704 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0290558 Інженерія 
програмного 
забезпечення

157,600

4



4 11157869 101334
1

Пімачова Римма Олександрівна 53346375 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0197795 Інженерія 
програмного 
забезпечення

166,500

5 11198755 101334
1

Юхименко Даніл Денисович 53003778 MK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0465949 Інженерія 
програмного 
забезпечення

153,500

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
Київський національний 
університет технологій 

та дизайну
Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 

№ 379

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Заочна 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 11362617 984259

Лісовський Олексій Денисович 53105519 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0078441 Комп'ютерні 
науки

154,600

2 11229281 984259

Рябоконь Віталій Олександрович 53079271 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0292605 Комп'ютерні 
науки

154,500

3 10660898 984259

Сологуб Анатолій Вікторович 52072647 EH 29.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0071868 Комп'ютерні 
науки

179,600

6



4 11133000 984259

Черниш Олена Костянтинівна 53195059 BH 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0084756 Комп'ютерні 
науки

152,900

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
Київський національний 
університет технологій 

та дизайну
Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 

№ 379

123 Комп’ютерна інженерія Державна Бакалавр Заочна 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 11008853 100639
4

Білецький Денис Ігорович 53079424 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0156008 Комп'ютерні 
системи та 
мережи

177,100

2 11200998 100639
4

Вінніков Ілля Іванович 53120417 EH 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0300819 Комп'ютерні 
системи та 
мережи

164,500

3 11137326 100639
4

Рожков Дмитро Андрійович 53344630 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0011360 Комп'ютерні 
системи та 
мережи

163,400

8



4 10807919 100639
4

Стовпник Артем Сергійович 53139377 EH 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0033953 Комп'ютерні 
системи та 
мережи

148,500

5 11301585 100639
4

Цісар Антон Володимирович 53002585 BA 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0212745 Комп'ютерні 
системи та 
мережи

148,300

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
Київський національний 
університет технологій 

та дизайну
Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 

№ 379

126 Інформаційні системи та технології Державна Бакалавр Заочна 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 10814647 100238
2

Гадайчук Діна Володимирівна 52824753 KB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0267321 Управління ІТ-
проєктами

172,400

2 11333777 100238
2

Мененко Владислав Костянтинович 52308880 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0010854 Управління ІТ-
проєктами

158,300

3 10901574 100238
2

Шипко Олександра Вадимівна 51219257 KB 28.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2019р. - 0030256 Управління ІТ-
проєктами

167,100

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
Київський національний 
університет технологій 

та дизайну
Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 

№ 379

131 Прикладна механіка Державна Бакалавр Заочна 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 10747998 988614
Гричук Роман Петрович 46370779 HK 31.05.2014 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Прикладна 
механіка

149,430

2 11293837 988614
Кириченко Андрій Миколайович 47194275 KB 25.04.2014 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0446324 Прикладна 
механіка

141,780

3 10724149 988614
Книш Віталій Миколайович 40902032 CM 30.06.2011 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Прикладна 
механіка

163,200

11



4 11275422 988614

Ріпа Артем Сергійович 52946846 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0329330 Прикладна 
механіка

151,674

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
Київський національний 
університет технологій 

та дизайну
Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 

№ 379

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Бакалавр Заочна 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 11045875 987832

Барановський Олександр Володимирович 53080522 TM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0292953 Електромеханіка 135,762

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
Київський національний 
університет технологій 

та дизайну
Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 

№ 379

161 Хімічні технології та інженерія Державна Бакалавр Заочна 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 10639463 997857
Воронін Владислав Олегович 46939033 KB 30.06.2014 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0079884 Хімічні 
технології та 
інженерія

143,514

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
Київський національний 
університет технологій 

та дизайну
Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 

№ 379

182 Технології легкої промисловості Державна Бакалавр Заочна 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 11018078 997481

Будан Ганна Іванівна 50400182 KB 23.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0337355 Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

140,900

2 11351713 997481

Піржанова Анастасія Саламатівна 44306948 HP 01.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2021р. - 0378042; 2022р. - 
0483028

Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

151,164

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
Київський національний 
університет технологій 

та дизайну
Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 

№ 379

182 Технології легкої промисловості Державна Бакалавр Заочна 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 10916255 105440
9

Бурсак Вікторія Максимівна 53077624 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0181848 Індустрія моди 175,848
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               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
Київський національний 
університет технологій 

та дизайну
Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 

№ 379

182 Технології легкої промисловості Державна Бакалавр Заочна 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 10970354 987755

Островська Ольга Олександрівна 52601836 KB 08.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0165913 Конструювання 
та технології 
швейних виробів

144,160

2 10939669 987755

П`ятенко Анна Андріївна 53584249 PB 27.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0012088 Конструювання 
та технології 
швейних виробів

146,166
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