
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ  
АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

   Н А К А З 
 

           «01» серпня 2022 р.                    м. Херсон                                     №35/ОД 
 

Про втрату фізичного контролю 
над матеріально-технічною базою ХДАЕУ 
 

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року 
№64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», листа Торгово-промислової 
палати України від 28 лютого 2022 року № 2024/02.0-7.1 щодо форс-мажорних 
обставин у зв’язку з воєнною агресією російської федерації проти України, листа 
Державної фіскальної служби України від 31 березня 2015 року  № 6694/6/99-99-
19-02-02-15, 1, наказу Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2022 
року №362 «Про тимчасове переміщення Херсонського державного аграрно-
економічного університету», у зв’язку із фактичною окупацією м. Херсона й 
Херсонської області збройними силами російської федерації, захопленням 
окупаційною владою (самопроголошеною «військово-цивільною адміністрацією 
Херсонської області») цілісного майнового комплексу ХДАЕУ, втратою доступу 
до навчальних корпусів, гуртожитків, інших будівель, об’єктів та споруд, 
контролю щодо активів, матеріально-технічної бази Херсонського державного 
аграрно-економічного університету, закріпленої за ним відповідно до діючого 
законодавства України 

 
НАКАЗУЮ:  
 

1. Встановити факт втрати доступу та фактичного контролю щодо активів, 
матеріально-технічної бази ХДАЕУ, що розташовані на території м. Херсона та 
Херсонської області. 

2. Встановити, що з 01 серпня 2022 ХДАЕУ не несе відповідальності за 
зобов’язаннями, укладеними від його імені, та які діють на території м. Херсона та 
Херсонської області.  

3. Визначити, що ХДАЕУ та його працівники, з якими укладено договори 
про матеріальну відповідальність, з 01.08.2022 р. не несуть відповідальності за 



стан активів, матеріально-технічної бази ХДАЕУ, що знаходяться на території 
Херсонщини до дня повернення контролю університетом над ними.  

4. Встановити, що всі дії, що відбуватимуться в захоплених приміщеннях та 
на території університету з 01 серпня 2022 року, не пов’язані з офіційною 
діяльністю ХДАЕУ. 

5. Проректору з АГР Незнамову С.О., головному бухгалтеру Кальсіній С.Л. 
вжити заходів щодо повідомлення та призупинення, а у разі необхідності – 
розірвання договорів із контрагентами, в тому числі щодо надання комунальних 
послуг. 

6. Начальнику відділу технічних засобів навчання Осадчому А.А. 
розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті університету та поширити серед 
університетської спільноти усіма доступними способами 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 

Підстава: доповідні записки першого проректора, прорекора з НПР 
Грановської В.Г.,  проректора з АГР Незнамова С.О. від 01.08.2022 р. 
 
 
 

В.о. ректора        Юрій КИРИЛОВ  


