
 

ДСНС України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 

ПРОТОКОЛ 
засідання приймальної комісії  

Національного університету цивільного захисту України  
 

19 серпня 2017 року м. Харків №18 
 

початок: 10.00 

закінчення: 10.30 
 

Головуючий: Садковий В.В. 

Секретар: Лєбєдєв Д.В. 

 

Присутні:  

Лєбєдєв Д.В., Пліско Ю.В., Євланова Г.В., Мєзіна Н.А., Андронов В.А., Волобуєв О.В., 

Коврєгін В.В., Куфлієвський А.С., Мєтєльов О.В., Попов В.М., Дядченко А.В., Семків О.М., 

Скляров С.О. 
 

Порядок денний: 

1. Допуск до складання вступних іспитів 

Доповідач: Лєбєдєв Д.В.  

2. Надання рекомендацій щодо зарахування на навчання до університету 

Доповідач: Лєбєдєв Д.В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії університету Лєбєдєва Д.В. 

Відповідно до правил прийому до Національного університету цивільного захисту 

України у 2017 році приймальною комісією університету був здійснений прийом та вивчення 

навчальних справ абітурієнтів, що виявили бажання навчатися в університеті для отримання 

ступеню магістра за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" 

(спеціалізація "Державне управління") за замовленням Національного агентства України з 

питань державної служби, а саме: 

Ечкенко Наталія Володимирівна; 

Жолтікова Ольга Миколаївна; 

Лукиша Анастасія Сергіївна; 

Попова Олена Володимирівна; 

Сеідова Ельвіра Гасимівна; 

Целеп Альона Анатоліївна; 

Чупікова Валентина Володимирівна. 

 

Зважаючи на те, що перелічені абітурієнти надали всі необхідні для вступу на навчання 

документи, пропонується допустити їх до складання вступних іспитів. 

 

2. ВИРІШИЛИ: 

2.1. Допустити зазначених абітурієнтів до складання вступних іспитів. 

 

 



3. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії університету підполковника 

служби цивільного захисту Лєбєдєва Д.В.  
Згідно з правилами прийому до Національного університету цивільного захисту 

України у 2017 році пропонується рекомендувати до зарахування на денну форму навчання 

за кошти фізичних, юридичних осіб для отримання ступеню бакалавра за спеціалізацією 

"Пожежна безпека" спеціальності 261 "Пожежна безпека" Приходька Дениса 

Олександровича, який надав до приймальної комісії оригінали атестату про здобуття ПЗСО 

та додатку до нього і сертифікату ЗНО. 

 

4. ВИРІШИЛИ: 

4.1. Зважаючи на те, що Приходько Денис Олександрович надав до приймальної 

комісії оригінали атестату про здобуття ПЗСО та додатку до нього і сертифікат ЗНО, 

рекомендувати його до зарахування на навчання. 

 

 

 

Головуючий: 

голова приймальної комісії університету 

генерал-лейтенант служби цивільного захисту                В.П. Садковий 
 

 

 

Секретар: 

відповідальний секретар 

приймальної комісії університету 

підполковник служби цивільного захисту       Д.В. Лєбєдєв 


