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РІШЕННЯ
Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

«Про придбання службових жилих приміщень науково-педагогічним та 
науковим працівникам Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна»

від 23 грудня 2020 року, протокол №18

Заслухавши проректора з адміністративно-господарчої роботи
Пахаренка В.С. з питання придбання службових жилих приміщень науково- 
педагогічним та науковим працівникам Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна, з метою реалізації рішень Вченої ради від 
26 жовтня 2020 року (протокол №15) та від ЗО листопада 2020 року 
(протокол №17), на підставі результатів таємного електронного голосування (на 
основі системи Ооо§1е Рогтз): «за» -  54, «проти» -  7; за наявністю кворуму 
вченої ради при проведенні голосування (присутні 61 з 77 членів ради), Вчена 
рада ухвалила:

1. Придбати наступні жилі приміщення для надання науково- 
педагогічним та науковим працівникам Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна за вартістю, яка підтверджена 
«Експертним висновком Харківської торгово-промислової палати» 
№131- ЦЗ/20 від 17 грудня 2020 року (додається).

Курс НБУ на 17.12.2020р. складає 27,7373 гривень за 10 дол. СІЛА.

№
п/п

Об'єкт
дослідження

Загальна
площа,

м2

Вартість 1 
м2

дол. США

Вартість 
квартири,дол. 

США

Вартість
квартири,

грн.

Вартість 
квартири з 

округленням, 
грн.

1. 1 -кімнатна 
квартира по вул. 
Лисоветинська, 
буд.7, кв. 11

47,0 1347,50 63332,5 1756672,55 1756670,00

2. 1 -кімнатна 
квартира по вул. 
Лисоветинська, 
буд.ЗВ, кв.18

36,2 1347,50 48779,50 1353011,63 1353010,00



3. 1-кімнатна 
квартира по вул. 
Лисоветинська, 
буд.5Б, кв.12

40,5 1347,50 54573,75 1513728,48 1513730,00

4. 1-кімнатна 
квартира по вул. 
Лисоветинська, 
буд.7, кв.116

50,5 1347,50 68048,75 1887488,59 1887490,00

5. 1-кімнатна 
квартира по вул. 
Клочківська, 
буд.93, кв.194

46,6 1404,89 65467,87 1815901,95 1815900,00

6. 2-кімнатна 
квартира по 
проспекту 
Людвіга
Свободи, буд.58, 
кв.147

52,0 1373,94 71444,88 1981688,07 1981690,00

7. 2-кімнатна по 
вул. Клочківська, 
буд.109Б, кв.194

79,2 1701,84 134785,73 3738592,23 3738590,00

2. Підготувати наказ про введення в дію рішення Вченої ради 
університету.

Відповідальний: проректор з адміністративно-господарчої
роботи Пахаренко В.С.
Термін виконання: до 23.12.2020 року

Голова постійної комісії Вченої ради університету 
з бюджетно-фінансової, соціально-економічної і 
і господарчої роботи

° лексаидр ДАВИДОВ


