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1 Авраменко І.М.
кт-41 пз-11

кт-21 

вп -21

кт-31 

вп -31

ет-31      

ет-32
ет-11 ет-21

2 Антонюк Т.М.
вп бс-11 кт-21 ет-11 ет-21 вп бс-11 ет-32 ет-31 кт мд-11 вп-21 кт-31 еп-21 бс-31

3 Баляснікова О.А. кт-21 вп-31

4 Васкан А.В. мд-31 мд-31 мд-31 еп-21 мд-31

5 Василик О.П. тд-11 вп-31 кт-31 ет-22
вп бс -

11
ет-21 вп-21

6 Храпко(В) Л.О. тд-11 пз-11 тд-21 еп-21 тд-21 тд-31 пз-31 пз-21

7 Гаврилюк В.І. кт-31 кт-31

8 Гаврилюк О.В. ет-32 ет-31

9 Гандабура М.С. кі-31 кі-31 пз-21 пз-31 кі-21 пз-31

10 Григорій Г.Г. пз-21 кі-31 кт-31 пз-31

11 Домініков М.М. ет-22 еп-21 ет-21 ет-21 ет-22 кт-21

12 Дудій Н.Я. ет-11 тд-11 пз-11 ктмд-11 кі-11
вп бс -

11

13 Ілюк Т.І.
кі-11 кі-31 кі-21

вп бс - 

11

кт-21 

вп -21

кт -31 

вп - 31
пз-21

ет-31    

ет -32
ет-11 ет-21

14 Кієвець Г.Г. вп-21 тд-21 кт-21 тд-11 вп-21
ктмд-

11
тд-21 еп-21 кт-21

вп бс -

11
пз-31 еп-21

15 Козуб Я.В. вп-31 мд-31 бс-31 еп-21 пз-31 бс-31 мд-31 бс-31 еп-21 бс-31

16 Колотило Я.В. кі-31 вп-31 пз-31

17 Константинова Ж Г тд-31 тд-31 тд-31 тд-21 тд-21 тд-21

18 Кузик М.В. ет-21 кі-21 пз-21 кі-21 кі-11 ет-11 пз-11 пз-21

19 Кушнір В.Ф. вп-21 ет-22 ет-21

20 Маковійчук В.В.
ет-32 ет-31 ет-32 ет-32 ет-31 ет-31

21 Матвєєв В.В.
кт-21 впбс-11 вп-21 пз-11

вп бс-

11
пз-21 тд-11 пз-11 тд-11 тд-21

22 Мацейко С.В.
пз-11 вп-31 вп бс-11 кі-21 пз-21 еп-21 тд-21

кт мд -

11
ет-11 кі-11 тд-11

23 Медведєва О.В. еп-21 бс-31 бс-31

24 Мельник Н.Б. мд-31
мд бс -

31
мд-31 мд-31 тд-31 тд-31

25 Музика В.І. кі-11 кі-31 еп-21

26 Муринюк В.В. кт-21 кт-31 кі-31 кі-21 кі-21
кт мд - 

11
кі-21 кт-21 вп-21

27 Нацюк В.Л.
ет-11 пз-21

вп бс - 

11
вп-21 тд-11
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28 Подавець В.Г.
ет-22 ет-21

кт мд -

11
тд-11 пз-11 ет-11 кі-11

вп бс -

11

29 Поповецька Л.І. ет-32 ет-31 кі-31 кі-31 кі-31 пз-31

30 Посполітак О.В. тд-11 еп-21 тд-21 тд-21 тд-11 тд-11 кт-21
кт мд -

11
ет-11 ет-11 вп-21

вп бс -

11
ет-21

31 Поцілуйко Г.В. ет-31 ет-32 ет-22 ет-22 ет-31 ет-32 ет-21 ет-21

32 Савенков О.Є ет-11 пз-11
ктмд-

11
пз-21 пз-31

33 Сльотов кі-11 пз-11

34 Сливка Є.Д.

мд кт -

11
кі-31 ет-22

вп бс -

11

кт вп -

21

кт вп -

31
пз-31 ет-32

35 Смірнова Л.М. еп-21 ет-21 вп-21 бс-31 ет-22 кі-31 кі-21 еп-21 еп-21 кт-21 тд-21

36 Столяр Н.В. кі-11 тд-11 кі-21 тд-21 еп-21 тд-21 тд-31

37 Тирон І.І. тд-21 тд-31 тд-31 тд-31

38 Фалат Н.Р. кі-21 кі-11 кі-11 пз-11 кі-11 кі-21 кі-21 пз-21
кт мд -

11
пз-11 пз-21 тд-21 пз-11 пз-21 пз-21

39 Федорова Т.В. ет-31 ет-32

40 Іванський Д.І. вп-21

41 Фоглінський С.В. мд-31 вп-21 бс-31 вп-31 вп-31 еп-21 еп-21 тд-21

42 Хавруняк І.В. тд-31 ет-31 кт-21 ет-32 тд-21 кі-21

43 Храпко Л.О. вп-31 вп-31 кі-21 вп-21 вп-21 кт-21

44 Чемолосова А.В.
пз-21 пз-31 кі-21

45 Чернівчан В.Я.
ет-31 ет-32 кт-31 кт-31

46 Чміль М.П. тд-11 пз-11 кі-11 бс вп-11 ет-11
кт мд -

11

47 Човік С.В.

кт мд -

11

кт мд -

11
ет-21 ет-11 кі-11 кі-11 ет-22 ет-11 кі-21

   




