
Шановні Сковородинівці  

і друзі Сковородинівського університету! 
 

  
 

      
 

Сковородинівський університет для багатьох тисяч випускників є Alma mater, це місце особистого і 

професійного зростання, становлення щасливої долі кожного. 

Сковородинівський університет – це не просто стіни, це люди – талановиті, працьовиті, віддані, 

чесні. 

Всі члени сковородинівської спільноти з болем у серці сприйняли звістку про страшні події в 

університеті. У ніч з 5 на 6 липня в навчальний комплекс по вул. Валентинівська, 2 було пряме ракетне 

влучання. Внаслідок потужного вибуху повністю знищено корпус А загальною площею 6000 м
2
. 

Зокрема, центральний хол з гардеробом, музей історії університету, редакцію газети «Учитель», залу 

засідань, три лекційні аудиторії, лабораторію технічних засобів навчання, частину приміщень наукової 

бібліотеки. 

Вибуховою хвилею вибито майже 4 тис. кв. м. вікон в корпусах Б і В та оранжереї з унікальною 

колекцією тропічних рослин. 

З 215 композицій віконних вітражів, які репрезентують історію розвитку університету і концепцію 

духовного простору України, повністю знищено 123 вітражі. 

Попри все університет не зупинив свою роботу, ми продовжуємо виконувати свою одвічну місію з 

підготовки вчителя. 

Вже сьогодні ми працюємо над планом реконструкції і відбудови зруйнованого навчального 

корпусу. До того ж потребує великих зусиль і фінансових витрат підготовка вцілілих корпусів до дуже 

важкого зимового періоду. 

Всі члени університетської спільноти активно долучилися до відновлювальних робіт, проте ми 

потребуємо підтримки і допомоги кожного, хто не байдужий до нашої спільної біди. 



Ми вдячні за будь-яку фінансову допомогу, яку можна перевести на офіційний благодійний рахунок 

університету: 

 

UAH (грн) USD (долар США) EUR (євро) 
Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди 

 

IBAN Code  

UA658201720313211002301003639  

у ДКСУ м. Київ 

 

Код ЄДРПОУ  

02125585 

 

H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical 

University 

 

IBAN Code  

UA683515330000025302052100085  

 

Назва банку/Name of the bank  

JSC CB "PRIVATBANK", 1D 

HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, 

UKRAINE  

 

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code  

PBANUA2X  

 

Адреса підприємства/Company address  

UA 61023 Харкiвська м Харкiв 

вулАлчевських б.29  

 

Банки кореспонденти/ Correspondent banks  

Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the 

correspondent bank  

001-1-000080  

 

SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code 

of the correspondent bank  

CHASUS33  

 

Банк-кореспондент/Correspondent bank  

JP Morgan Chase Bank, New York ,USA  

 

Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the 

correspondent bank 

890-0085-754  
 

SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code 

of the correspondent bank  

IRVT US 3N  

 

Банк-кореспондент/Correspondent bank  

The Bank of New York Mellon, New York, USA  

 

H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical 

University 

 

IBAN Code  

UA163515330000025305052100628  

 

Назва банку/Name of the bank  

JSC CB "PRIVATBANK", 1D 

HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, 

UKRAINE  

 

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code  

PBANUA2X  

 

Адреса підприємства/Company address  

UA 61023 Харкiвська м Харкiв 

вулАлчевських б.29  
 

Банки кореспонденти/Correspondent banks  

Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the 

correspondent bank  

400886700401 

 

SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code 

of the correspondent bank  

COBADEFF  

 

Банк-кореспондент/Correspondent bank  

Commerzbank AG, Frankfurt am Main, 

Germany  

 

Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the 

correspondent bank 

6231605145  
 

SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code 

of the correspondent bank  

CHASDEFX  

 

Банк-кореспондент/Correspondent bank  

J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, 

GERMANY  

 

                             

З щирою вдячністю і вірою в Перемогу 

колектив університету 

 

                                             

 


