
 

ДСНС України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 

ПРОТОКОЛ 
засідання приймальної комісії  

Національного університету цивільного захисту України  

 

28 вересня 2017 року м. Харків №25 

 

початок: 9.30 

закінчення: 10.10 

 

Головуючий: Садковий В.В. 

Секретар: Лєбєдєв Д.В. 

 

Присутні:  

Назаров О.О., Лєбєдєв Д.В., Пліско Ю.В., Мєзіна Н.А., Андронов В.А., Бєзуглов О.Є., 

Волобуєв О.В., Коврєгін В.В., Куфлієвський А.С., Ромін А.В., Мєтєльов О.В., Попов В.М., 

Дядченко А.В., Семків О.М., Скляров С.О., Удянський М.М. 

 

Порядок денний: 

1. Надання рекомендацій щодо зарахування на навчання до університету  

Доповідач: Лєбєдєв Д.В.  

2. Допуск до складання вступних іспитів  

Доповідач: Лєбєдєв Д.В.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії університету Лєбєдєва Д.В. 

Згідно з правилами прийому до Національного університету цивільного захисту 

України у 2017 році, якими визначена можливість щодо зарахування на навчання до 

університету за кошти фізичних, юридичних осіб до 30 вересня 2017 року, пропонується 

зарахувати на заочну форму навчання для отримання освітнього ступеня "магістр" за 

спеціалізацією "Пожежна безпека" спеціальності 261 "Пожежна безпека" Коваленка Ігора 

Миколайовича та Щербину Вячеслава Анатолійовича. Зазначенні абітурієнти надали до 

приймальної комісії оригінали документів про здобуту раніше освіту та будуть зараховані 

відповідно до рейтингового списку на вакантні місця ліцензованого обсягу, які з'явилися в 

результаті відрахування студентів першого курсу. 

 

2. ВИРІШИЛИ: 

2.1. Зважаючи на те, що перелічені особи надали до приймальної комісії оригінали 

документів про здобуту раніше освіту та являються наступними у рейтинговому списку, 

рекомендувати їх до зарахування на навчання. 

 

 

 

 



3. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії університету Лєбєдєва Д.В. 

Відповідно до правил прийому до Національного університету цивільного захисту 

України у 2017 році в поточному місяці був здійснений прийом документів від іноземних 

громадян, які виявили бажання навчатися на денній формі навчання за спеціалізацією 

"Пожежна безпека" спеціальності 261 "Пожежна безпека", а саме: 

- Аббасов Фаррух Чінгіз огли; 

- Абукаждаров Фаріз Фейзулі огли; 

- Алієв Натіг Мубаріз огли; 

- Гашімов Раміз Сулейман огли; 

- Гусейнлі Ельшад Афган огли; 

- Джафарлі Джафар Ганбар огли; 

- Імамалієв Раміль Назім огли. 

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

документи, пропонується допустити їх до складання вступних іспитів. 

 
4. ВИРІШИЛИ: 

4.1. Допустити зазначених абітурієнтів до складання вступних іспитів. 

 

 

 
 

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 


