
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

     27  грудня  2017 року    м. Харків             №       237        . 
 

Про склад приймальної комісії  

Національного університету цивільного 

захисту України  у 2018 році 
 

На виконання закону України  «Про вищу освіту», Умов прийому на 

навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року №1378 

та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за  

№1397/31265, Положення про приймальну комісію Національного 

університету цивільного захисту України  
 

НАКАЗУЮ: 
 

Затвердити приймальну комісію Національного університету 

цивільного захисту України на 2018 рік у складі: 
 

САДКОВИЙ  

Володимир Петрович 

ректор, генерал - лейтенант служби цивільного 

захисту – голова комісії 
 

НАЗАРОВ 

Олег Олександрович 

проректор з навчальної та методичної роботи – 

заступник голови комісії 
 

АСОЦЬКИЙ  

Віталій Вікторович 

начальник відділу організації та координації 

науково-дослідної діяльності навчальних 

закладів НМЦ НЗ сфери ЦЗ, підполковник 

служби цивільного захисту – відповідальний 

секретар 

 

ЄВЛАНОВА  

Галина Валеріївна 

провідний фахівець факультету пожежної 

безпеки – заступник відповідального секретаря 
 

ПОПОВ  

Віталій Миколайович 

викладач-методист навчально-методичного 

відділу, капітан служби цивільного захисту – 

заступник відповідального секретаря 
 

 

 

ДСНС УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 



МЄЗІНА  

Наталія Андріївна 

інженер з науково-технічної інформації сектора 

редакційно-видавничої діяльності – член комісії, 

уповноважена особа комісії з питань прийняття 

та розгляду електронних заяв 

  

Члени комісії: 
 

АНДРОНОВ 

Володимир Анатолійович 

проректор з наукової роботи – начальник 

науково-дослідного центру, полковник служби 

цивільного захисту 
 

КОВРЕГІН 

Володимир Володимирович 

перший проректор, полковник служби 

цивільного захисту 
 

КУЛІШ  

Владислав Миколайович 

голова студентської ради університету, 

рядовий служби цивільного захисту 
 

КУФЛІЄВСЬКИЙ 

Андрій Станіславович 

начальник соціально-психологічного 

факультету, полковник служби цивільного 

захисту 
 

МЄТЄЛЬОВ 

Олександр Володимирович 

декан факультету техногенно-екологічної 

безпеки 
 

ПОПОВ 

Вадим Михайлович 

проректор університету з персоналу, 

полковник служби цивільного захисту 
 

РОМІН 

Андрій Вячеславович 

начальник факультету пожежної безпеки, 

полковник служби цивільного захисту 
 

СЕМКІВ 

Олег Михайлович 

проректор – начальник відділу організації 

служби, полковник служби цивільного захисту 
 

СКЛЯРОВ 

Станіслав Олександрович 

начальник сектора з питань запобігання та 

виявлення корупції, підполковник служби 

цивільного захисту 
 

ТИТАРЕНКО 

Андрій Вікторович 

начальник факультету оперативно-рятувальних 

сил, полковник служби цивільного захисту 
 

УДЯНСЬКИЙ 

Микола Миколайович 

начальник факультету цивільного захисту, 

полковник служби цивільного захисту 
 

 

 

Ректор університету 

генерал-лейтенант служби цивільного захисту                       В.П. Садковий 
 

 


