
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

09_20 о Ц у . №

Про внесення змін до наказу 
Міністерства освіти і науки України 
від 26.03.2019 №391

Відповідно до частини першої статті 37 Закону України «Про вищу 
освіту», Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630 (із 
змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 01.04.2019 № 420 
«Щодо перейменування Запорізького національного технічного університету» 
та враховуючи звернення Національного університету «Запорізька 
політехніка» від 08.09.2021 № 32-06/2714 та 09.09.2021 № 32-06/2735,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 
26.03.2019 № 391 «Про затвердження складу Наглядової ради Запорізького 
національного технічного університету» (далі ~ наказ) такі зміни:

1) у назві наказу, пункті 1 наказу та назві складу Наглядової ради 
Запорізького національного технічного університету, затвердженого наказом, 
слова «Запорізького національного технічного університету» замінити 
словами «Національного університету «Запорізька політехніка».

2) у складі Наглядової ради Національного університету «Запорізька 
політехніка»:

позиції:
«БОГУСЛАЄВ Вячеслав Олександрович народний депутат України, 

[ олова Наглядової ради (за зУодою)»;
«БЕРЕЗОВСЬКИИ Володимир Петрович -  перший заступник 

генерального директора Державного підприємства «Запорізький науково- 
виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації (за згодою)»;



«КРАВЧЕНКО Ігор Федорович -  керівник підприємства - генеральний 
конструктор Державного підприємства «Запорізьке машинобудівне 
конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка (за згодою)»;}

«ПРЕСНЯК Ігор Степанович радник директора Казенного 
підприємства «Науково-виробничий комплекс «Іскра» (за згодою)»;

«РОМАНОВСЬКИЙ Олександр Володимирович -  народний депутат 
У країни (за згодою)»;

викласти у редакції:
«БОГУСЛАЄВ Вячеслав Олександрович -  почесний президент AT 

«Мотор Січ», голова Наглядової ради (за згодою)»;
«БЕРЕЗОВСЬКИЙ Володимир Петрович -  перший заступник 

генерального директора Державного підприємства «Запорізький науково- 
виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації, секретар 
Наглядової ради (за згодою)»;

«КРАВЧЕНКО Ігор Федорович -  директор Державного підприємства 
«Івченко-Прогрес», генеральний конструктор, член-кореспондент 
Національної академії наук України (за згодою)»;

«ПРЕСНЯК Ігор Степанович -  радник генерального директора 
Казенного підприємства «Науково-Виробничий Комплекс «Іскра» (за 
згодою)»;

«РОМАНОВСЬКИЙ Олександр Володимирович ~ генеральний 
директор ТОВ НВП «ХАРТРОН-ІОКОМ» (за згодою)»;

3) ввести до складу Наглядової ради Національного університету 
«Запорізька політехніка»:

АРФАНИЦЬКОГО Сергія Вадимовича директора I IIІ «Елтіз» (за 
згодою);

БУБНОВА Михайла Георгійовича директора СП «Шнейдер Електрик 
Україна» (за згодою);

ГОРАКА Олексія Володимировича -  заступника Голови Наглядової 
ради АКБ «Індустріалбанк» (за згодою);

KP АВЧУНА Олексія Степановича -  депутата Запорізької обласної ради 
(за згодою)»;

ЛЕБЕДЕВА Олексія Сергійовича -  генерального директора «АЛД 
інжиніринг та будівництво», заступника голови Наглядової ради (за згодою);

МАГОМЕДОВА Мусу Сергоевича -  народного депутата України (за 
згодою);

ПАЩЕНКА Юрія Олександровича -  генерального директора Казенного 
підприємства «Науково-Виробничий Комплекс «Іскра» (за згодою);

ІІОІЮМАРБОВА Олександра Сергійовича народного депутата' 
України (за згодою);

4) вивести зі складу Наглядової ради Національного університету 
«Запорізька політехніка»:



з

КРАВЧУКА Степана Івановича -  генерального директора Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Компанія Прогрес»;

СЛАСТЬОНА Віктора Максимовича -  голову Запорізької обласної ради
професійних спілок.

2. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 
інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відповідну відмітку у справах 
архіву.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Міністра Вітренка А.

Міністр Сергій ИІКАРЛЕ


