Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування
України від 20 квітня 2016 року (протокол № 11)
щодо скасування рішень Вченої ради Університету про надання згоди на
вилучення земельних ділянок з постійного користування Університету
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови постійно діючої
комісії із земельних питань НУБіП України Мартина Андрія Геннадійовича про
скасування рішень Вченої ради Університету згідно з рішенням постійно діючої
комісії із земельних питань НУБіП України від 13.04.2016 р. (протокол № 1):
УХВАЛИЛИ:
1) Скасувати рішення Вченої ради Національного університету біоресурсів і
природокористування України:
- від 26 листопада 2010 року (витяг з протоколу № 4) щодо надання згоди на
припинення права постійного користування земельною ділянкою (згідно ст. 149
Земельного кодексу України) загальною площею 150 га, що знаходиться в
Боярському лісництві (квартали 156, 157, 158, 159) для подальшого використання
громадянами України за умови дотримання чинного законодавства;
- від 30 серпня 2013 року (витяг з протоколу № 1) щодо вилучення з постійного
користування Університету (згідно ст. 149 Земельного кодексу України) земельної
ділянки загальною площею 200 га, що знаходиться в Боярському лісництві (в межах
кварталів 145-150), для подальшого використання громадянами України за умови
отримання Університетом відповідних звернень з даного питання від органів місцевої
влади та місцевого самоврядування і дотримання чинного законодавства;
- від 30 серпня 2007 року (витяг з протоколу № 1) щодо вилучення із земель
запасу лісового фонду Боярського лісництва ВСП НАУ «Боярська лісова дослідна
станція» (квадрат 19) земельної ділянки площею 10 га (ліси І категорії) до земель
запасу Боярської міської ради під розміщення міжнародного кардіохірургічного
центру та розширення Центральної районної лікарні у відповідності до вимог чинного
законодавства;
- від 23 жовтня 2012 року (витяг з протоколу № 3) щодо вилучення (ст.149
Земельного кодексу України) земельної ділянки загальною площею 178 га в
адміністративних межах Фрунзенської сільської ради за умови дотримання чинного
законодавства
2) Повідомити про скасовані рішення Вченої ради НУБіП України відповідні
районні державні адміністрації, обласні державні адміністрації та сільські ради.
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