
MIHICTEPCTBO ОСВIТИ l НАУКИ УКРАiНИ

нлкАз

lб z0 Цр. м. Киiв лъ /rа./, -

Щодо закрiплення державного плайна за
Харкiвським нацiональниlч1 угriверситетом iMeHi I]. н. Каразiна

Вiдповiдно до cTaTTi б Заrсону Уrсраi'ни <<I1po угrравлriння об'ск.t.ами
дер}кавноТ власностi> та з N..1eToIO забезпечення cTaTyTrtoi' дiяльностi
Харкiвського нацiонального унiверсиT,еr,у iMeHi в. н. Itаразiна

НАКАЗУЮ:

l, Закрiпити за Харrсiвським нацiональнипt уtliверситетом
iMeHi В. Н. Каразiна дерх(авне майtно згiдно з додат,коN.r,

2. Рекr,ору Харкiвського ltацi<энального унiверси,],е1,), imreHi в. ll. I{аразiна
(Баltiров В, С.);

. 2.1 Забезпечити ecPeKT,ltBlte використання держагJного пlайна,
закрiпленого вiдповiдно до цього наказу;

2,2 Здiйснити проведення llep)KaBHoi' ресс r.pauii, речоt]их гlрав на
нерухоме майно та земельнi дiляltlси, з;tlсрiпленi вiдповiдIlо до цього наказу.

3. Itонтроль за виконанням цього наказу залишJаIо за собоtо.
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l80 дOмик фiнський
.Хар к i вс b,ttit об.ir.. tI 

1,r 1,iвс t, t< t t ii 1l- t l

) р()(lllщс Фi]'\ l)t)tsKit
l()ll00096

l8I доN{t.lк фitrськлrй
XapKiBcbKa об",t,. LIугчi'вський 

р-н.
},potIll ще dliгt poBtta

l 0j l 00097

l82 домt4к фiнський
XapKiBcbKtl обл., Чугу)'всьl<l.tй р-н.
уро(l}lще cDir \ poBr<a

l 0з I 00098

l8з Котедж
XapKiBcbKit обл., Llуt,уiвський 

р-н,
уроttицlе Фiгуровка

l 03 l 00099

l84 коl ед)l(
Хаlэкi Bcblta обл., LIyгyr'tlcbKt,t il 11-1 l

\ роtII,Iще СDiгl tloBKa
l03l00l00

l85 с"гоJlова
XapKiBcbl<a обл,. t{угуIвсl,к1.1й р-н.
ypolll1 шtr clli г i poBklt

l()]l()()l()l

l86 приrи lщення радlовузла
XapKiBcbKa обл." tl)r,yi'BcbKt.tt:i 

1.1-tt

\/роч1,1 uIс (D i гl,ров ка
l0jI00l02

l87 с I,OрO)KKa
XaprriBcbK;r об l.. t{л,гli Bcl,ttt.tй р-н.
\,роLl1.1цс Фit r lloBl<a

l ()_] l 0() l ()3

l88 Г\tеД. ПУН К1
Xapr<i вська oCl",r.. Llvl уi'вськи t:i р_н.
\1pollIlte Фiгуровttа l0]l00l04

l89 0кJIал
XapKiBcbKa обл., Чуr,уТвсьl<лtй p-tl
\,р()tlнще Фiгyгtовка

l0зl00l06

l90 оудиt{ок
Xapt<iBcbt<a обл.. LIугуТвськl1 !"l p-Il.
ypoLl!I Lце Фi гурtlвIсtl

l0jl00l07

l9l ctIopTltBH ий Nlайданчик
XapKiBcbKa обл,, Чугуi'вський р-н"
угJоt,I ll l lle Фi гr,ровка

l0зl00llj

l92 спортлtвний майданчик
X;tpKi Bcbtta обл., tll,гyi'tlct,Kll й р- tl

)/роч1,1 l l [е t|> i рllро в кс1
l0jl00l l1

I9] cIIop,l t4 lJ1-1ии N,lаидаti чи к
XapKiBcbKa об;t.. tlr,гуiвсьtttlй p-tt

уl]оLIищс ФilvpoBrta
l0]l00l l9

l94 Кiнооператорна
XapKi вська об"r.. LIу,гуТвсьttи йt p-t t

\,рOrtише (I)jl t pi_lBKa
l()j l 0()l()t]

l95 доро}кка
XapKiBcbKa tlб.r,. ti.r,гl,iвськиii p tt

урос LI ще Фi гr,llо tlKit
l0]l00l ]7

[и peKr ор департа]ченту управл iння
сllраваlми tr{ Н. N4. Запо,rьсьtса
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