
Протокол № 3 
засідання приймальної комісії 

Національного університету цивільного захисту України 
від 29 лютого 2016 року  

 
Присутні: генерал-лейтенанта служби цивільного захисту Садковий В.П., 

полковник служби цивільного захисту Назаров О.О., підполковник служби 
цивільного захисту Асоцький В.В., підполковник служби цивільного захисту 
Вєнєдіктов С.А., підполковник служби цивільного захисту Журавський М.М., 
Казначеєвський В.О., Мірошниченко В.В., полковник служби цивільного 
захисту Андронов В.А., полковник служби цивільного захисту Бєзуглов О.Є., 
полковник служби цивільного захисту Волобуєва О.В., полковник служби 
цивільного захисту Коврєгіна В.В., полковник служби цивільного захисту 
Куфлієвський А.С., Мєтєльов О.В., полковник служби цивільного захисту 
Попов В.М., полковник служби цивільного захисту Ромін А.В., рядовий служби 
цивільного захисту Руснак О.В., підполковник служби цивільного захисту 
Скляров С.О., полковник служби цивільного захисту Удянський М.М. 

 
Порядок денний 

1. Надання рекомендацій щодо зарахування на навчання до уныверситету 
(інформація відповідального секретаря приймальної комісії Асоцького В.В.). 

 
1. Слухали: інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Асоцького В.В. про перелік осіб, що успішно склали вступні екзамени та 
рекомендуються на зарахування на навчання до університету. 

Відповідно до правил прийому до Національного університету цивільного 
захисту України у 2016 році в поточному місяці відповідними предметно-
екзаменаційними та фаховими комісіями були проведенні вступні екзамени. 
Відповідно до результатів вступних екзаменів пропонується рекомендувати до 
зарахування на навчання наступних осіб: 

Ступень "магістр", спеціальність 053 "Психологія": 
- Гафаров Ельчін Агабаба огли. 

Ступень "бакалавр", спеціальність 263 "Цивільний захист" 
- Аласгаров Ніджат Наміг огли; 
- Гараєв Рашад Мардан огли. 

Ступень "бакалавр", спеціальність 261 "Пожежна безпека" 
- Гулієв Ельшан Шохраддін огли; 
- Ібрагімзаде Ульві Сахават огли; 
- Керімов Аміль Вілаят огли; 
- Маммадов Турал Фізулі огли. 

Ступень "бакалавр", напрям підготовки 6.170203 "Пожежна безпека" (на 3 
курс з нормативним терміном навчання: 

- Гусейнов Байрам Імран огли. 
Ступень "бакалавр", напрям підготовки 6.170201 "Цивільний захист" (на 

3 курс з нормативним терміном навчання: 



- Мікаіллі Орхан Мушфіг огли. 
Ступень "бакалавр", напрям підготовки 6.030102 "Психологія" (на 3 курс 

з нормативним терміном навчання: 
- Мамедова Ругія Закір кизи. 

 
Ухвалили: Зважаючи на те, що перелічені особи успішно склали вступні 

екзамени, рекомендувати їх до зарахування на навчання. 
 
 

 
Голова приймальної комісії 
генерал - лейтенант служби цивільного захисту        В.П. Садковий 
 
Відповідальний секретар приймальної комісії 
підполковник служби цивільного захисту     В.В. Асоцький 


