


- Доценко Віктор Федорович - декан факультету готельно-
ресторанного та туристичного бізнесу; 

- Ельперін Ігор Володимирович - завідувач кафедри автоматизації та 
комп'ютерних технологій систем управління; 

- Житнецький Ігор Володимирович - доцент кафедри машин і апаратів 
харчових та фармацевтичних виробництв; 

- Ковшар Ірина Дмитрівна - голова студентської ради факультету 
біотехнології та екологічного контролю, студентка групи БТ-3-2; 

- Копера Микола Олегович - т.в.о. проректора з соціально-побутових 
питань; 

- Кочубей-Литвиненко Оксана Валер'янівна - директор навчально-
наукового інституту харчових технологій; 

- Левченко Наталія Петрівна - директор науково-технічної бібліотеки; 
- Позняковський Сергій Володимирович - директор студентського 

містечка; 
- Протопопова Світлана Костянтинівна - голова студентської ради 

навчально-наукового інституту харчових технологій студентка групи ХЕ-3-
11; 

- Сілецька Анастасія Олександрівна - провідний юрисконсульт; 
- Цой Юлія Миколаївна - начальник відділу рекламно-виставкової та 

інформаційної діяльності; 
- Шеремет Олег Олексійович - директор навчально-наукового 

інституту економіки і управління; 
- Яровий Володимир Леонідович - перший проректор. 
2. Організаційному комітету на першому засіданні обрати із свого 

складу голову, заступника голови та секретаря, оприлюднити в одноденний 
строк прийняте рішення з використанням інформаційних ресурсів 
університету. 

3. Організаційному комітету забезпечити здійснення заходів щодо 
технічних умов організації та проведення виборів. 

4. Для проведення виборів ректора Національного університету 
харчових технологій (далі - НУХТ), з врахуванням наявності в структурі 
університету територіально відокремлених структурних підрозділів, 
створити у відокремлених структурних підрозділах регіональні організаційні 
комітети, виборчі дільниці та дільничні виборчі комісії. 

5. Регіональні організаційні комітети з проведення виборів ректора 
НУХТ створити у такому складі: 

5.1.Коледж ресторанного господарства НУХТ (Київський фаховий 
коледж ресторанного господарства Національного університету харчових 
технологій): 

- Белінська Галина Петрівна - завідуюча економіко-технологічного 
відділення; 

- Лобур Микола Сергійович - заступник директора з навчально-
виховної роботи; 

- Поліщук Ірина Ігорівна - методист; 



- Свинтак Валерія Олегівна - голова студентського самоврядування 
економіко-технічного відділення; 

- Яловенко Василь Васильович - завідувач господарством. 
5.2. Вінницький коледж НУХТ (Вінницький фаховий коледж 

Національного університету харчових технологій): 
- Керницький Володимир Антонович - директор коледжу; 
- Кузінський Павло Олександрович - член студентської ради; 
- Любчак Наталія Миколаївна - заступник директора з виховної 

роботи; 
- Осмірко Ганна Василівна - викладач; 
- Тищенко Альона Василівна - помічник директора з кадрової роботи. 

5.3.Волинський коледж НУХТ (Волинський фаховий коледж 
Національного університету харчових технологій): 

- Андрійчук Світлана Сергіївна - голова ради студентського 
самоврядування; 

- Величко Володимир Леонідович - завідувач відділення інформатики 
та комп'ютерної техніки; 

- Голуб Алла Володимирівна - заступник директора з навчальної 
роботи; 

- Межова Оксана Володимирівна - заступник директора з навчально-
виховної роботи; 

- Ступінь Вікторія Миколаївна - старший інспектор з кадрів. 
5.4.Камянець-Подільськийколедж харчової промисловості НУХТ 

(Камянець-Подільський фаховий коледж харчової промисловості 
Національного університету харчових технологій): 

- Абрамова Мар'яна Сергіївна -студентка 831 групи, голова 
студентської ради коледжу; 

- Боднар Антоніна Іллівна - заступник директора з виховної роботи 
коледжу; 

- Гарліцька Любов Дмитрівна - завідувач господарством коледжу; 
- Коцулевська Тетяна Леонідівна - завідувач навчально-методичного 

кабінету, голова профспілкового комітету викладачів та співробітників 
коледжу; 

- Фурман Діана Григорівна - заступник директора з навчальної роботи 
коледжу. 

5.5. Львівський державний коледж харчової і переробної 
промисловості НУХТ (Львівський державний фаховий коледж харчової і 
переробної промисловості Національного університету харчових 
технологій): 

- Дідик Григорій Васильович - заступник директора з навчально-
виробничої роботи; 

- Старик Рома Ярославівна - викладач спецдисциплін; 
- Суха Софія Василівна - студентка групи ГО-2; 
- Тарасюк Ірина Володимирівна - викладач спецдисциплін; 
- Туриця Ольга Олегівна - викладач спецдисциплін. 



5.6. Львівський коледж м'ясної та молочної промисловості 
НУХТ (Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу 
Національного університету харчових технологій): 

- Волошин Діана Романівна - студентка, голова студентської ради; 
- Кінаш Зоряна Павлівна - завідувач торгово-економічного відділення; 
- Литвин Лілія Василівна - заступник директора з навчально-

методичної роботи; 
- Смолинець Марія Михайлівна - інспектор відділу кадрів; 
- Юфим Любов Михайлівна - викладач. 
5.7. Полтавський коледж харчових технологій НУХТ (Полтавський 

фаховий коледж Національного університету харчових технологій): 
- Гуліка Лариса Анатоліївна- головний бухгалтер коледжу; 
- Дарюга Олена Анатоліївна - заступник директора з навчальної 

роботи; 
- Кущинський Богуслав Валерійович - заступник голови студентської 

ради коледжу; 
- Марченко Тетяна Сергіївна - завідувач навчально-виробничої 

практики; 
- Михайлик Таміла Олексіївна - голова профспілкового комітету 

коледжу. 
5.8. Свалявський технічний коледж НУХТ (Свалявський технічний 

фаховий коледж Національного університету харчових технологій): 
- Лизанець Василь Васильович - заступник директора з навчальної 

роботи; 
- Лявинець Володимир Сергійович - заступник директора з 

виробничого навчання; 
- Мандра Оксана Георгіївна - інспектор з кадрів; 
- Суп Олександр Едуардович; 
- Фалес Василь Михайлович - викладач електротехнічних дисциплін. 
5.9. Сумськийколедж харчової промисловості НУХТ (Сумський 

фаховий коледж Національного університету харчових технологій): 
- Богатиренко Дмитро Віталійович - голова студентської ради; 
- Зігунов Олександр Михайлович - заступник директора з навчальної 

роботи; 
- Кузнєцова Наталія Олександрівна - старший інспектор з кадрів; 
- Мережко Віра Миколаївна - завідувач господарства; 
- Черненко Тетяна Олександрівна - секретар-друкарка. 

5.10. Смілянський коледж харчовихтехнологій НУХТ (Смілянський 
технологічний фаховий коледж Національного університету харчових 
технологій): 

- Гоцька Олена Олександрівна - викладач, голова циклової комісії 
інженерної механіки; 

- Демченко Михайло Олександрович - студент, заступник голови ради 
студентського самоврядування; 



- Заславний Валентин Валерійович - викладач, голова циклової комісії 
автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих систем; 

- Кашпуренко Галина Михайлівна - старший інспектор з кадрів; 
- Ніколаєнко Олега Олегівна - завідувач методичним кабінетом. 

5.11. Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму 
НУХТ (Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму 
Національного університету харчових технологій): 

- Болотинюк Оксана Ярославівна - майстер виробничого навчання; 
- Василишин Анастасія Богданівна - представник студентського 

самоврядування; 
- Лилак Галина Михайлівна - викладач; 
- Савчук Леся Михайлівна - викладач; 
- Стахів Олеся Григорівна - заступник директора з навчально-

виробничої роботи. 
5.12. Державний заклад освіти «Одеський інститут післядипломної 

освіти» Національного університету харчових технологій: 
- Бабич Наталя Євгенівна - начальник навчального відділу інституту; 
- Стоянова Людмила Олександрівна - завідувач кафедри харчових 

технологій, інженерії та агрономії; 
- Сукліян Оксана Вікторівна - начальник відділу кадрів. 

5.13. Інститут післядипломної освіти Національного університету 
харчових технологій: 

- В'ялець Оксана Вікторівна - заступник директора з науково-
педагогічної роботи; 

- Журавльова Ольга Михайлівна - начальник експлуатаційно-
технічного відділу; 

- Заржицька Наталія Миколаївна - завідувачка бібліотекою; 
- Миропольський Олександр Михайлович - доцент кафедри переробки 

сільськогосподарської продукції. 
6. Регіональним організаційним комітетам на першому засіданні обрати 

із свого складу голову, заступника голови та секретаря, оприлюднити в 
одноденний строк прийняте рішення з використанням інформаційних 
ресурсів відокремленого структурного підрозділу. 

7. Регіональному організаційному комітету забезпечити за місцем 
територіального розташування відокремленого структурного підрозділу 
здійснення заходів щодо технічних умов організації та проведення виборів. 

8. Регіональним організаційним комітетам з проведення виборів обрати 
із свого складу на першому засіданні голову, заступника голови та секретаря. 
Створити на офіційних сайтах відокремлених структурних підрозділів 
рубрику «Вибори ректора НУХТ - 2020», для розміщення поточної 
інформації, яка стосується організації та проведення виборів. Оприлюднити в 
одноденний строк, з використанням інформаційних ресурсів, прийняте 
рішення. 

Завірені копії протоколів про прийняте рішення в дводенний термін 
надати Організаційному комітету з проведення виборів. 



9. Для проведення виборів ректора Національного університету 
харчових технологій, з врахуванням наявності в структурі університету 
територіально відокремлених структурних підрозділів, створити виборчі 
дільниці, головну виборчу комісію та дільничні виборчі комісії: 

9.1. Виборча дільниця №1 - м. Київ, вул. Володимирська, 68, 
Національний університет харчових технологій. 

Склад головної виборчої комісії: 
- Антонюк Світлана Ігорівна -завідувач навчальної лабораторії 

кафедри біотехнології і мікробіології; 
- Вересоцька Наталія Вікторівна - завідувач навчальної лабораторії 

кафедри технологічного обладнання та комп'ютерних технологій 
проектування; 

- Виговський Валерій Юрійович - професор кафедри технології цукру 
і підготовки води, начальник навчально-методичного відділу; 

- Гавриш Андрій Володимирович - доцент кафедри технології 
ресторанної та аюрведичної продукції; 

- Галицька Наталія Анатоліївна - методист вищої категорії навчально-
методичного відділу; 

- Закржевський Максим Васильович - заступник голови студентської 
ради університету, студент групи ОП-1-5М; 

- Івчук Надія Павлівна - доцент кафедри технології оздоровчих 
продуктів; 

- Калінська Олена Захарівна - завідувач навчальної лабораторії 
кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління ; 

- Маринін Андрій Іванович - завідувач проблемної науково-дослідної 
лабораторії; 

- Махинько Валерій Миколайович - доцент кафедри технології 
хлібопекарських і кондитерських виробів; 

- Мукоїд Роман Миколайович - доцент кафедри біотехнології 
продуктів бродіння і виноробства; 

- Негода Олена Анатоліївна - помічник проректора; 
- Онопрієнко Олена Вікторівна - методист вищої категорії навчально-

методичного відділу; 
- Скоморохова Світлана Юріївна - завідувач навчальної лабораторії 

кафедри обліку і аудиту; 
- Смітюх Ярослав Володимирович - доцент кафедри автоматизації та 

комп'ютерних технологій систем управління; 
- Форсюк Андрій Васильович - декан факультету автоматизації і 

комп'ютерних систем; 
- Шуліка Володимир Григорович - голова студентської ради 

студмістечка, студент групи ХЕ-1-1М. 
9.2. Виборча дільниця №2 - м. Київ, вул. Чигоріна, 57, Коледж 

ресторанного господарства НУХТ (Київський фаховий коледж 
ресторанного господарства Національного університету харчових 
технологій). 



Склад дільничної виборчої комісії: 
- Жарко Ірина Валеріївна - завідуюча технологічного відділення; 
- Кострицька Марія Сергіївна - голова студентського самоврядування; 
- П'ятецька Олена Станіславівна - завідувач методичного кабінету; 
- Скляренко Олена Володимирівна - заступник директора з 

адміністративно-господарської роботи; 
- Швець Світлана Петрівна - старший інспектор відділу кадрів. 
9.3. Виборча дільниця №3 -м. Вінниця, вул. Привокзальна, 38, 

Вінницький коледж НУХТ (Вінницький фаховий коледж Національного 
університету харчових технологій). 

Склад дільничної виборчої комісії: 
- Данильченко Наталія Миколаївна - заступник директора з 

навчально-методичної роботи; 
- Маранчак Вікторія Олександрівна - завідувач відділення; 
- Остапчук Віта Іванівна - член студентської ради; 
- Скородзієвська Лариса Василівна - завідувач відділення; 
- Тертус Вікторія Михайлівна - методист, голова студентської 

профспілки. 
9.4. Виборча дільниця №4 - м. Луцьк, вул. кафедральна, 6, Волинський 

коледж НУХТ (Волинський фаховий коледж Національного університету 
харчових технологій). 

Склад дільничної виборчої комісії: 
- Бурило Людмила Олексіївна - методист; 
- Кізим Світлана Олександрівна - заступник директора з навчально-

виробничої роботи; 
- Матвійчук Олена Миколаївна - викладач; 
- Нагурна Софія Сергіївна - член ради студентського самоврядування; 
- Оксенюк Надія Георгіївна - майстер виробничого навчання. 
9.5. Виборча дільниця №5 - м. Кам'янець-Подільський, вул. Суворова, 

2, Камянець-Подільськийколедж харчової промисловості НУХТ (Камянець-
Подільський фаховий коледж харчової промисловості Національного 
університету харчових технологій). 

Склад дільничної виборчої комісії: 
- Орлицька Олена Олександрівна - викладач комісії економічних 

дисциплін коледжу; 
- Остапова Аміна Вадимівна - студентка 831 групи коледжу; 
- Сумішевська Наталія Віталіївна - секретар коледжу; 
- Хребтовська Ірина Валеріївна - методист коледжу; 
- Цмикайло Тетяна Іванівна - інспектор з кадрів коледжу. 
9.6. Виборча дільниця №6 - м. Львів, вул. Івана Пулюя, 42, Львівський 

державний коледж харчової і переробної промисловості НУХТ (Львівський 
державний фаховий коледж харчової і переробної промисловості 
Національного університету харчових технологій. 

Склад дільничної виборчої комісії: 
- Дідич Орест Станіславович - завідувач відділення; 



- Журавель Юлія Вікторівна - викладач спецдисциплін; 
- Загорська Каріна Олександрівна - студентка групи ХМК-2; 
- Каранда Ірина Ігорівна - викладач історії України; 
- Назар Мар'яна Ігорівна - викладач спецдисциплін. 
9.7. Виборча дільниця №7 - м. Львів, вул. Бортнянського, 30/32, 

Львівський коледж м'ясної та молочної промисловості НУХТ (Львівський 
фаховий коледж харчових технологій та бізнесу Національного 
університету харчових технологій). 

Склад дільничної виборчої комісії: 
- Батадєєва Яна Юріївна - студентка, член студентської ради; 
- Бущак Марія Василівна - адміністратор ЄДЕБО; 
- Лакоцька Леся Петрівна - заступник директора з виховної роботи; 
- Ланцута Марія Василівна - викладач, 
- Шерешков Валерій Олегович - завідувач практикою. 
9.8. Виборча дільниця №8 - м. Полтава, вул. Пушкіна, 56, 

Полтавський коледж харчових технологій НУХТ (Полтавський фаховий 
коледж Національного університету харчових технологій). 

Склад дільничної виборчої комісії: 
- Гавриленко Наталія Іванівна - заступник директора з виховної 

роботи; 
- Єщенко Марія Олександрівна - голова студентської ради коледжу; 
- Малинська Тетяна Іванівна - секретар-друкарка; 
- Толмачева Ірина Олегівна - завідувач бібліотеки; 
- Тригуба Іван Михайлович - заступник директора з адміністративно-

господарської роботи. 
9.9. Виборча дільниця №9 - м. Свалява, вул. Духновича, 6, Свалявський 

технічний коледж НУХТ (Свалявський технічний фаховий коледж 
Національного університету харчових технологій. 

Склад дільничної виборчої комісії: 
- БобраніцькаДаяна Олександрівна - студентка; 
- Вальо Лариса Іванівна - викладач суспільних дисциплін; 
- Гуменюк Михайло Михайлович - методист навчально-методичного 

кабінету; 
- Кеменяш Іван Михайлович - завідувач відділом; 
- Шекмар Надія Андріївна - завідувач відділом. 
9.10. Виборча дільниця №10 - м. Суми, вул. Ярослава Мудрого, 60, 

Сумськийколедж харчової промисловості НУХТ (Сумський фаховий коледж 
Національного університету харчових технологій). 

Склад дільничної виборчої комісії: 
- Лисенко Валерій Миколайович - завідувач навчально-виробничої 

практики; 
- Редька Наталія Василівна - старший оператор ЕОМ; 
- Черниш Людмила Миколаївна - викладач спецдисциплін, голова 

профспілкового комітету; 
- Черняк Ольга Олександрівна - методист; 



- Якименко Іван Олександрович - заступник голови студентської ради. 
9.11. Виборча дільниця № 11 - м. Сміла, вул. Родини Бобринських, 123, 

Смілянський коледж харчовихтехнологій НУХТ (Смілянський технологічний 
фаховий коледж Національного університету харчових технологій). 

Склад дільничної виборчої комісії: 
- Бачмага Анастасія Андріївна - студентка, секретар ради 

студентського самоврядування; 
- Гаража Вікторія Олександрівна - викладач циклової комісії 

економічних дисциплін; 
- Кикоть Олена Вікторівна - заступник директора з навчально-

виховної роботи; 
- Танцюра Тетяна Володимирівна - завідувач господарства; 
- Тарасюк Валентина Валеріївна - адміністратор бази даних. 
9.12. Виборча дільниця №12 - м. Івано-Франківськ, вул. О. Сорохтея, 

43, Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ (Івано-
Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму 
Національного університету харчових технологій). 

Склад дільничної виборчої комісії: 
- Білусяк Ольга Михайлівна - член ради студентського 

самоврядування; 
- Болотинюк Іван Мирославович - викладач; 
- Намурована Марія Василівна - викладач; 
- Олійник Надія Петрівна - викладач; 
- Українець Андрій Ігорович - заступник директора з виховної роботи. 
9.13. Виборча дільниця №13 - м. Одеса, вул. Балківська, 54, Державний 

заклад освіти «Одеський інститут післядипломної освіти» Національного 
університету харчових технологій. 

Склад дільничної виборчої комісії: 
-Божко Олександр Іванович - начальник відділу технічних засобів 

навчання; 
- Воронкова Жанна Петрівна - провідний фахівець кафедри харчових 

технологій та інженерії; 
- Германчук Іван Іванович - начальник господарського відділу. 
9.14. Виборча дільниця №14 - м. Київ, вул. Естонська 8а, Інститут 

післядипломної освіти Національного університету харчових технологій. 
Склад дільничної виборчої комісії: 
- Ковальчук Наталія Петрівна - завідувачка господарством 

господарської служби; 
- Нирко Ярослав Володимирович - старший викладач кафедри охорони 

праці; 
- Павленко Ганна Миколаївна - методист 1 категорії навчально-

методичного відділу; 
- Честякова Катерина Олегівна - начальник планово-договірного 

відділу. 



10. Головній виборчій комісії та дільничним виборчим комісіям 
обрати із свого складу на першому засіданні голову, заступника голови та 
секретаря. Оприлюднити в одноденний строк, з використанням 
інформаційних ресурсів, прийняте рішення.Завірені копії протоколів про 
прийняте рішення в дводенний термін надати голові головної виборчої 
комісії з проведення виборів. 

11. Головній виборчій комісії та дільничним виборчим комісіям 
забезпечити проведення заходів з організації голосування, виготовлення 
бланкової продукції для проведення виборів та підрахунку голосів. 

12. Встановити 03 квітня 2020 року кінцевим строком обрання 
представників для участі у виборах ректора з числа штатних працівників 
НУХТ, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками, а також виборних представників з числа студентів. 

13. Організаційному комітету розробити та подати на затвердження 
Вченою радою за погодженням з виборним органом первинної профспілкової 
організації співробітників університету наступні положення: 

- Положення про порядок проведення виборів ректора Національного 
університету харчових технологій; 

- Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора 
Національного університету харчових технологій; 

- Положення про головну виборчу комісію з проведення виборів 
ректора Національного університету харчових технологій; 

- Положення про дільничну виборчу комісію з проведення виборів 
ректора Національного університету харчових технологій; 

- Положення про порядок обрання представників з числа штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками, для участі у виборах ректора Національного університету 
харчових технологій; 

Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів, 
представників ЗМІ на виборах ректора Національного університету харчових 
технологій. 

14. Назви відокремлених структурних підрозділів, які в п.5, п.9 
наказу зазначені в дужках, вважати такими, що наберуть чинності після 
затвердження їх наказом Міністерства освіти і науки України на підставі 
рішень зборів трудових колективів коледжів та Вченої ради університету від 
06.02.2020 року. 

15. Організаційному комітету, регіональним організаційним 
комітетам, головній та дільничним виборчим комісіям дотримуватись в своїй 
роботі Закону України «Про вищу освіту» щодо особливостей виборчої 
системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти. 

16. Начальнику відділу документального забезпечення 
Саверській С. Г. довести наказ до відома всіх структурних підрозділів 
університету. 

Ректор ' А. І. Українець 


