
М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
У і?  20 мК иїв №

Про внесення змін до 
складу Наглядової ради 
Національного університету 
«Запорізька політехніка»

Відповідно до статті 37 Закону України «Про вищу освіту», пункту 8 
Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630 (із 
змінами), та враховуючи звернення Національного університету «Запорізька 
політехніка» від 05.12.2022 № 32/124/3185,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до складу Наглядової ради Національного 
університету «Запорізька політехніка», затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 26.03.2019 № 391 (у редакції наказу Міністерства 
освіти і науки України від 21.04.2022 № 373), виклавши його у новій редакції, 
що додається.

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки 
України
від 26.03.2019 №391 
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки України 
в ід__________ 2022 № ___________

Склад Наглядової ради
Національного університету «Запорізька політехніка»

КРАВЧЕНКО 
Ігор Федорович

СОТНІКОВ 
Євгеній Ееоргійович

ГОЛОВКО
Олександр Степанович

ЧЕРНЕНЬКИЙ 
Михайло Іванович

БЕРЕЗОВСЬКИЙ 
Володимир Петрович

директор ДП «Івченко-Прогрес», генеральний 
конструктор, член-кор. НАН України, голова 
Наглядової ради (за згодою)

директор ДП «УКРНДІСПЕЦСТАЛЬ», 
перший заступник голови Наглядової ради (за 
згодою)

президент Запорізького обласного союзу 
промисловців і підприємців (роботодавців) 
«Потенціал», заступник голови Наглядової 
ради (за згодою)

начальник Запорізької дитячої залізниці, 
заступник голови Наглядової ради (за згодою)

перший заступник генерального директора ДП 
«Запоріжжястандартметрологія», секретар 
Наглядової ради (за згодою)

КРАВЧУН Олексій депутат Запорізької обласної ради (за згодою)
Степанович

АНТОНЕНКО 
Анатолій Михайлович

голова правління ТОВ «ТРЕСТ «ЗАБ» (за 
згодою)

ГРИЛЬ
Надія Іванівна 

ДРАЧ
Андрій Васильович

ЄВДОКИМЕНКО 
Микола Михайлович 
КАРТАШОВ 
Євген Григорович

голова Запорізької обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки 
України (за згодою)

директор Південно-східного макрорегіонального 
управління АТ КБ «Приватбанк» (за згодою)

голова правління ПРАТ «ЗАЗ» (за згодою)

почесний громадянин міста Запоріжжя (за 
згодою)

КРАВЧЕНКО голова правління АТ «Запорізький завод



Павло Олександрович

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ 
Віталій Гнатович

ЛУТ
Іван Васильович

феросплавів» (за згодою)

генеральний директор ТОВ «Запорізьке 
регіональне зовнішньоекономічне агентство»

керуючий філією АТ «Укрексімбанк» у 
м. Запоріжжі (за згодою)

МЕРКУЛОВ перший заступник керівника, головний
В'ячеслав Михайлович конструктор тематичного напрямку «Нові

авіадвигуни» ДП «Івченко-Прогрес» (за 
згодою)

МИРОНЕНКО 
Олександр Григорович

генеральний директор ПАО «Запоріжсталь» 
(за згодою)

ПЕТРОВСЬКИЙ 
Віталій Григорович

РОМАНОВСЬКИЙ 
Олександр Володимирович

генеральний директор ГІРАТ «СК «Оранта- 
Січ» (за згодою)

генеральний директор ТОВ «НВП «Хартрон- 
Юком» (за згодою)

ШАМІЛОВ 
Володимир Іванович

президент Запорізької торгово-промисл 
палати (за згодою)

Генеральний директор директорату 
фахової передвищої, вищої освіти Олег ШАРОВ


