
Перелік вищих навчальних закладів, які було евакуйовано з території проведення антитерористичної операції 
(на період її проведення), на базі яких створено освітні центри «ДОНБАС-УКРАЇНА» 

№ 
з/п 

Назва евакуйованого 
вищого навчального 

закладу 
ЗОНЗ Відповідаль 

на особа 

Адреса освітнього 
центру «Донбас-

Україна» 
контакти 

1. Донбаська 
національна академія 
будівництва і 
архітектури 

Краматорська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 24 
Краматорської 
міської ради 
Донецької 
області 

Ситніченко 
Микола 
Віталійович 

84331, Донецька обл., 
м. Краматорськ, вул. 
Паркова, 62 (на базі 
ДНЗ 
«Міжрегіональне 
вище професійне 
будівельне училище 
м. Краматорська») 

тел. (095) 084-17-86 
е-таіі: адтіп@допдаЬа.еди.иа 
Порядок роботи центру: 
а) в період з 01.07.2016 по 
14.08.2016 - з 9.00 до 18.00, 
субота та неділя - з 9.00 до 15.00; 
б) в період з 15.08.2015 по 
20.09.2016 - з 9.00 до 16.00 
(вихідні - субота, неділя). 

2 Донбаський 
державний технічний 
університет 

Лисичанська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 4 
Лисичанської 
міської ради 
Луганської 
області 

Лисиця 
Вікторія 
Євгеніївна 

93100, м. Лисичанськ 
Луганської обл., 
проспект Перемоги, 
84, ауд. 210 

Тел.(06451)72024, 
066-2439431, 
е-шаіі: уедшедіі8а@§таі1.сош 
Порядок роботи центру: 
а) в період з 01.07.2016 по 
14.08.2016 - з 9.00 до 18.00, субота 
та неділя - з 9.00 до 15.00; 
б) в період з 
15.08.2015 по 20.09.2016 - з 9.00 до 
16.00 (вихідні - субота, неділя). 

3 Державний заклад 
«Луганський 
національний 
університет імені 
тараса Шевченка» 

Старобільська 
спеціалізована 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 3 
Старобільської 
районної ради 
Луганської 

Мацай 
Наталія 
Юріївна 

92703, 
Луганська обл. 
м. Старобільськ, 
пл. Гоголя, 1 

Тел. 050-76-71-066 
Тел. 096-02-31-434 
Тел. 099-94-44-268 
Тел. 093-77-91-554 
Тел. 097-44-68-813 
Тел. 095-40-77-727 
е-шаіі: т19050829@дшаі1.сош 
а) порядок роботи центру: 
01.07.2016 по 14.08.2016 

mailto:m19050829@gmail.com


Перелік вищих навчальних закладів, які було евакуйовано з території проведення антитерористичної операції 
(на період її проведення), на базі яких створено освітні центри «ДОНБАС-УКРАЇНА» 

області з 08:00 до 17:00, 
субота та неділя з 09:00 до 15:00; 
б) в період з 15.08.2015 по 20.09.2016 
з 09:00 до 16:00 (вихідні субота, 
неділя) 

4 ДВНЗ «Донецький 
національнй 
технічний 
університет» 

Загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 3 м. 
Красноармійська 
Донецької 
області 

Марина 
Анна 
Сергіївна 

85300, м.Покровськ 
(Красноармійськ), 
пл. Шибанкова, б.2, 
к. 1.109, 1.107 

тел. (06239)2-51-99, 
063-539-42-50 
дод. 066-185-74-31 (Приймальна 
комісія). 
е-таіі: есгіоппїи@атаіІ.сот 
V5̂ ир@гіопп̂ и.егіи.иа 
Порядок роботи центру: 
а) з 01.07.2016 по 12.08.2016 - з 9.00 
до 16.00, субота - з 9.00 до 13.00; 
неділя - вихідний. 
б) з 13.08.2015 по 20.09.2016 - з 9.00 
до 16.00 (вихідні - субота, неділя). 

5 Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля 

Середня 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 10 
м.Сєвєродонецьк 
а Луганської 
області (з 
01.07.2016 по 
31.07.2016) 

Середня 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 11 

Ковальов 
Юрій 
Григорійови 
ч 

м. Сєвєродонецьк 
вул. Донецька, 43 
(учбовий корпус), 
ауд. 101-А 

моб. тел.: 
+38 050 959 79 08 
е-таіі: 
саіі .8пи.еди@§таі1 .сот 
Порядок роботи центру: 
а) в період з 01.07.2016 по 
31.07.2016 р. - з 9:00 до 17:00, 
субота та неділя - з 9:00 до 15:00; 
б) в період з 01.08.2016 р. по 
20.09.2016 - з 9.00 до 15.00 (вихідні 
- субота, неділя). 



Перелік вищих навчальних закладів, які було евакуйовано з території проведення антитерористичної операції 
(на період її проведення), на базі яких створено освітні центри «ДОНБАС-УКРАЇНА» 

м.Сєвєродонецьк 
а Луганської 
області (з 
01.08.2016 по 
20.09.2016) 

6 Донецький 
національний 
медичний університет 
ім. М.Горького 

Краматорська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 22 з 
профільним 
навчанням 
Краматорської 
міської ради 
Донецької 
області 

Семенов 
Антон 
Сергійович 

84313 
м. Краматорськ, 
бульвар 
Машинобудівників, 
39, ауд. 2204 

тел. 099-06-03-665 
е-шаіі: §етепоу1982@1іуе.сош 
Порядок роботи центру: 
а) в період з 01.07.2016 по 
14.08.2016 -
з 9.00 до 17.00, 
субота та неділя -
з 9.00 до 15.00; 
б) в період з 15.08.2015 по 
20.09.2016 -
з 9.00 до 16.00 (вихідні - субота, 
неділя). 

7 Донецький державний 
університет 
управління 

Комунальний 
заклад 
«Маріупольська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 54 
Маріупольської 
міської ради 
Донецької 
області 

Борисова 
Інга 
Володимирів 
на 

87513, м. Маріуполь, 
вул. Карпинського 58, 
кімн. 310 

тел. 095-716-45-06; 
098-381-10-87 

е-таіі: рк@гї§ит.егїи.иа, Порядок 
роботи центру: 
а) в період з 01.07.2016 по 14.08.2016 
- з 9.00 до 18.00, субота- з 9.00 до 
15.00; 
б) в період з 15.08.2015 по 20.09.2016 
- з 9.00 до 16.00 (вихідні - субота, 
неділя). 

8 Луганський 
національний 
аграрний університет 

Харківське 
обласне вище 
училище 

Васюренко 
Лариса 
Валентинівн 

61002 м. Харків, вул. 
Алчевських,44 
Каб. №101 

Тел.. (057)752 37 66 
095 644 38 21 
е-таіі: уа§иіага@икг. пеі 



Перелік вищих навчальних закладів, які було евакуйовано з території проведення антитерористичної операції 
(на період її проведення), на базі яких створено освітні центри «ДОНБАС-УКРАЇНА» 

фізичної 
культури та 
спорту 

а е-таі1:гесіог 1паи@икг.пеі 
Порядок роботи центру: 
а) в період з 01.07.2016 по 
14.08.2016 - з 9.00 до 18.00, 
субота та неділя - з 9.00 до 15.00; 
б) в період з 15.08.2015 по 
20.09.2016 - з 9.00 до 16.00 
(вихідні - субота, неділя). 

9 Луганська державна 
академія культури і 
мистецтв / 
Коледж Луганської 
державної академії 
культури і мистецтв 

Навчально-
виховний 
комплекс 
"Кремінська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів №3 -
дошкільний 
навчальний 
заклад" 
Кремінської 
районної ради 
Луганської 
області 

Чала 
Світлана 
Володимирів 
на 

92905 Луганська 
обл., м. Кремінна, пр-
т Дружби, 1, ауд.№4 

е-таіі: кМакт.кгет@етаі1.сот 
Порядок роботи центру: 
а) в період з 01.07.2016 по 
27.07.2016 - з 9.00 до 18.00 
(субота, неділя з 9.00 до 14.00) 
б) в період з 28.07.2016 по 
20.09.2016 - з 9.00 до 16.00 
(вихідні - субота, неділя) 

10 Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського 

Криворізька 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 109 
Криворізької 
міської ради 
Дніпропетровськ 
ої області 

Коренець 
Юрій 
Миколайови 
ч 

50005, 
Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Островського, 
16, ауд. 313 

тел. 
+38(056)409 - 77 - 90 
+38 (068) 222 - 60 - 54 
е-таіі: ргіуот@доппие1еди.иа 
Порядок роботи центру: 
а) в період з 04.07.2016 по 
14.08.2016 - з 9.00 до 17.00, 



Перелік вищих навчальних закладів, які було евакуйовано з території проведення антитерористичної операції 
(на період її проведення), на базі яких створено освітні центри «ДОНБАС-УКРАЇНА» 

субота та неділя - з 9.00 до 14.00; 
б) в період з 15.08.2015 по 
20.09.2016 - з 9.00 до 17.00 
(вихідні - субота, неділя). 

11 Донецький 
національний 
університет 

Загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 4 
ім. Д.І. 
Менделєєва 
Вінницької 
міської ради 

Носок 
Віталій 
Йосипович, 

Клочковська 
Вікторія 
Олександрів 
на 

21021, м.Вінниця, 
вул.600-річчя, 21 
к.101 

85110, 
м.Костянтинівка, 
пр-т Ломоносова, 157 

тел. 
+380 (432) 50-89-32 
+380 (98) 971-96-40 

+380 (272) 2-91-23, 
+380 (50) 922-32-23, 
+380 (66) 918-63-62. 

е-таіі: рк@гіоппи.еди.иа 

Порядок роботи центру: 
а) в період з 04.07.2016 по 
14.08.2016 - з 9.00 до 18.00, 
субота та неділя - з 9.00 до 14.00; 
б) в період з 15.08.2015 по 
20.09.2016 - з 9.00 до 17.00 
(вихідні - субота, неділя). 

12 Донецький 
юридичний інститут 
МВС України 

Криворізька 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 109 
Криворізької 
міської ради 
Дніпропетровськ 
ої області 

Гаража 
Наталія 
Василівна 

50000, м. Кривий Ріг, 
вул.Революційна, 21 

Тел: 099 983 37 29 
па1а777 деп@икг.пеі 
Порядок роботи центру: 
а) в період з 01.07.2016 по 
14.08.2016 - з 9.00 до 18.00, 
субота та неділя - з 9.00 до 15.00; 
б) в період з 15.08.2016 по 
20.09.2016 - з 9.00 до 16.00 



Перелік вищих навчальних закладів, які було евакуйовано з території проведення антитерористичної операції 
(на період її проведення), на базі яких створено освітні центри «ДОНБАС-УКРАЇНА» 

(вихідні - субота, неділя) 
13 Горлівський інститут 

іноземних мов 
Державного вищого 
навчального закладу 
«Донбаський 
державний 
педагогічний 
університет» 

Артемівський 
навчально-
виховний 
комплекс 
«Загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 11 
ім. Артема 
багатопрофільни 
й ліцей» 
Артемівської 
міської ради 
Донецької 
області 

Горлова 
Олена 
Володимирів 
на 

84511, м. Бахмут 
(Артемівськ), 
вул.Василя Першина 
(Комсомольська), 24, 
ауд.101 

тел. (06274) 22537 
050-983-17-93 
е-таіі: уе1епа777@іпЬох.ги 
Порядок роботи центру: 
а) вперіод з 01.07.2016 по 
14.08.2016 - з 9.00 до 16.00, субота 
та неділя - з 9.00 до 13.00; 
б)в період з 15.08.2015 по 
20.09.2016 - з 9.00 до 16.00 (вихідні 
- субота, неділя). 

14 Державний вищий 
заклад «Луганський 
державний медичний 
університет» 

Рубіжанська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 8 
Рубіжанської 
міської ради 
Луганської 
області 

Фролова Інна 
Володимирів 
на 

93012, Луганська 
область, м. Рубіжне, 
вул. Будівельників, 
32, ауд. 419 

Тел. (06453) 7-05-81 
095-031-54-57 
063-380-23-49 
іпґго1оуа@икг.пеі 
т.кгіуогисЬко@Ьк.ги 
Порядок роботи центру: а) в період 
з 01.07.2016 по 14.08.2016 - з 9.00 
до 18.00, субота та неділя - з 9.00 
до 15.00; б) в період з 15.08.2015 по 
20.09.2016 - з 9.00 до 16.00 (вихідні 
- субота, неділя) 

15 Таврійський 
національна 
університет імені В. І. 
Вернадського (Київ) 

Загальноосвітній 
навчальний 
заклад «Школа 
Екстернів» 

Скакун Юлія 
Володимирів 

на 

м. Київ, 
вул. Суворова, 9, 

сгітеа.іпи@етаі1.сот 15 Таврійський 
національна 
університет імені В. І. 
Вернадського (Київ) 

Загальноосвітній 
навчальний 
заклад «Школа 
Екстернів» 

Скакун Юлія 
Володимирів 

на 

м. Київ, 
вул. Суворова, 9, т. (098)099-18-91 

mailto:m.krivoruchko@bk.ru
mailto:crimea.tnu@gmail.com


№ 
з/п 
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16 Первомайський 
індустріально-
педагогічний технікум 

Рубіжанська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 8 Рубіжанської 
міської ради 
Луганської області 

Максименко 
Лілія Вікторівна 

93009, Луганськ обл., 
м. Рубіжне, 
вул. Померанчука, 28 

Тел.(095)3491210,(096)2933739 
е-таіі: рірІ_рт@икг.пеІ 
Порядок роботи центру: а) в 
період з 01.07.2016 по 14.08.2016 
- з 9.00 до 18.00, 
субота та неділя - з 9.00 до 15.00; 
б) в період з 15.08.2015 по 
20.09.2016 - з 9.00 до 16.00 
(вихідні - субота, неділя) 


