
Додаток 1 до наказу від 17.08.2018 № 140-с 
Переведення на навчання за кошти державного бюджету осіб,  

які були зараховані на навчання за кошти фізичних та /або юридичних осіб  
 

№ 
з/
п 

Освітній  
ступінь 

Спеціальність,  
з якої використане вакантне місце 

державного замовлення 

Спеціальність,  
на яку передано вакантне місце державного 

замовлення 
Прізвище, ім'я, 

по батькові 
особи, якій 
передано 

вакантне місце 
державного 
замовлення 

Спеціальні умови вступу,  
вид, серія, номер документа,  

що посвідчує право особи на переведення  
на навчання за кошти державного бюджету  

Код спеціальності , 
назва 

спеціальності  
(спеціалізації) 

База  
вступу 

Форма  
навчан

ня 

Код спеціальності , 
назва спеціальності  

(спеціалізації) 

База  
вступу 

Форма  
навчан

ня 

К
іл

ьк
іс

ть
 м

іс
ць

 

1 бакалавр 

023 
Образотворче 

мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація 

ПЗСО денна 

023 
Образотворче 

мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація 

(Художній метал) 

ПЗСО денна 1 
Чимадурова 

Олена 
Русланівна 

Особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону 
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 

діти з числа багатодітних сімей; малозабезпечені сім'ї. Довідка від 
01.06.2018 р. №0000044495 про взяття на облік внутрішньо переміщеної 

особи (м. Донецьк); Посвідчення дитини з багатодітної сім'ї від 09.04.2013 
р. №028632; довідка від 09.08.2018 р. №3422 про перебування на обліку в 
управлінні соціального захисту населення, видана УСЗН Покровської МР 

Донецької обл. 

2 бакалавр 

023 
Образотворче 

мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація 

ПЗСО денна 

022 
Дизайн 

(Графічний 
дизайн) 

ПЗСО денна 1 
Гладка 

Людмила 
Станіславівна 

Особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не 
менше ніж 15 років. Довідка про стаж підземної роботи (17 років 10 

місяців), видана Гладкому С.В. (батько) ДП "Вугільна компанія 
"Краснолиманська" Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України від 17.07.2018 року № 129/К. 

3 бакалавр 022 
Дизайн ПЗСО денна 

022 
Дизайн 

(Графічний 
дизайн) 

ПЗСО денна 1 
Возненко 
Юліана 
Глібівна 

Особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років. 
Посвідчення особи з інвалідністю з дитинства (ІІ гр.) сер. ААГ №244763 

від 21.06.2017 р.; довідка МСЕК сер. АВ № 0967181 від 18.12.2017 р. (про 
можливість продовжувати навчання). 

4 бакалавр 022 
Дизайн ПЗСО денна 

022 
Дизайн 

(Графічний 
дизайн) 

ПЗСО денна 1 
Ліманська 
Вероніка 

Олександрівна 

Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 
частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту»; діти з числа багатодітних 

сімей. Довідка про безпосередню участь особи в АТО, видана 
підполковнику Ліманській О.Л. (мати) Військовим інститутом 

телекомунікацій та інформатизації МОУ від 13.03.2018 р. №1/53/17/219; 
посвідчення Ліманської О.Л. серії УБД №197781, видане ГУП 

Генерального штабу ЗСУ 04.05.2018 року; посвідчення багатодітної родини 
БС №157341, видане 17.06.2017 року. 

 


