
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД  

«ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» 

 
НАКАЗ 

 
03.03.2022 р.     м. Старобільськ               №  51/1–ОД 
 
Про переміщення фактичних адрес  
відокремлених структурних підрозділів  
університету в умовах воєнного стану 
 

У зв’язку з активними бойовими діями та тимчасовою окупацією 
частини Луганської області станом на 03.03.2022 р.; відповідно до указів 
Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 
№ 69/2022 «Про загальну мобілізацію»; наказу МОН України від 
07.03.2022 р. № 235 «Про деякі питання організації роботи закладів фахової 
передвищої, вищої освіти на час воєнного стану»; листів МОН України від 
25.02.2022 р. № 1/3277-22 «Про організацію освітнього процесу», від 
01.03.2022 р. № 1/3315-22 «Про функціонування галузі освіти в умовах 
воєнного стану» та ін.; наказу по університету від 03.03.2022 р. № 51-ОД 
«Про переміщення центру управління університетом в умовах воєнного 
стану» та з метою повноцінного здійснення організаційно-управлінської та 
освітньої діяльності відокремлених структурних підрозділів Державного 
закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» в 
умовах воєнного стану 

 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Тимчасово перевести відокремлені структурні підрозділи 

університету з юридичних адрес на фактичну адресу провадження 
освітньої діяльності: Полтавська обл., Полтавський р-н, Полтавська ОТГ, 
м. Полтава, вулиця Коваля, 3; Поштовий індекс: 36014 на основі 
Договору оперативної оренди об’єкта нерухомості між ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» та ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» від 10.01.2022 р. № 22-ОР: 

‒ Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Державного 
закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
(юридична адреса: Луганська обл., Старобільський р-н, Старобільська ОТГ, 
м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; Поштовий індекс: 92703); 

‒ Відокремлений структурний підрозділ «Старобільський фаховий 
коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка» (юридична адреса: Луганська обл., Старобільський р-н, 

http://info.luguniv.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/ukaz_president_ukr_69_2022.pdf


Старобільська ОТГ, м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; Поштовий індекс: 
92703); 

‒ Відокремлений структурний підрозділ «Кадіївський педагогічний 
фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка» (юридична адреса: Луганська обл., 
Сєвєродонецький р-н, Лисичанська ОТГ, м. Лисичанськ, вулиця Героїв 
Сталінграду, 21; Поштовий індекс: 93108); 

‒ Відокремлений структурний підрозділ «Лисичанський педагогічний 
фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка» (юридична адреса: Луганська обл., 
Сєвєродонецький р-н, Лисичанська ОТГ, м. Лисичанськ, вулиця Героїв 
Сталінграду, 21; Поштовий індекс: 93108); 

‒ Відокремлений структурний підрозділ «Брянківський фаховий 
коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка» (юридична адреса: Луганська обл., Сєвєродонецький р-н, 
Лисичанська ОТГ, м. Лисичанськ, вулиця Героїв Сталінграду, 21; Поштовий 
індекс: 93108); 

‒ Відокремлений структурний підрозділ «Рубіжанський фаховий 
коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка» (юридична адреса: Луганська обл., Сєвєродонецький р-н, 
Рубіжанська ОТГ, м. Рубіжне, провулок Клубний, 12; Поштовий індекс: 
93000); 

‒ Відокремлений підрозділ «Регіональний центр професійної освіти 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» (юридична 
адреса: Луганська обл., Старобільський р-н, Старобільська ОТГ, 
м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; Поштовий індекс: 92703). 

 
2. Відокремленим структурним підрозділам університету подати 

заявки на внесення змін до Єдиної електронної бази з питань освіти щодо 
фактичної адреси провадження освітньої діяльності.  

 
3. В. о. начальника відділу організації документообігу 

Д. Шарай  забезпечити оприлюднення цього наказу. 
 
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 
 
Ректор                                                                                        Олена КАРАМАН 


