
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2018 року № ___ 

м. Олександрія 
 

Про розгляд клопотання Білоцерківського  
національного аграрного університету 
 

Відповідно до ст. 26, пп. 1 п. а) ч. 1 ст. 33, ст. 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 12, 92, 122, 123, 
пунктів 20, 21 перехідних положень Земельного кодексу України, враховуючи подану заяву, 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

 
1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Відмовити БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТУ у наданні дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок площею 
0,4558 га по вул. Діброви, 72, площею 1,3567 га по вул. Діброви, 85, площею 0,4261 га по 
вул. Григорія Сокальського, 71, площею 11,2691 га по пров. Волховському, 22 у зв’язку з 
відсутністю технічних документацій із землеустрою  та правовстановлюючих документів на 
вказані ділянки.  

2) Погодити БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТУ у постійне користування місце розташування  земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,4558 га за адресою: м. Олександрія, вул. Діброви, 72 для будівництва 
та обслуговування будівель закладів освіти за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки. 

Білоцерківському національному аграрному університету необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.  

3) Погодити БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТУ у постійне користування місце розташування  земельної ділянки 
орієнтовною площею 1,3567 га за адресою: м. Олександрія, вул. Діброви, 85 для будівництва 
та обслуговування будівель закладів освіти за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки. 

Білоцерківському національному аграрному університету необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.  

4) Погодити БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТУ у постійне користування місце розташування  земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,4261 га за адресою: м. Олександрія, вул. Григорія Сокальського, 71 
для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти за рахунок земель запасу 
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житлової та громадської забудови та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки. 

Білоцерківському національному аграрному університету необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.  

5) Відмовити БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТУ погодженні у постійне користування місця розташування  земельної 
ділянки орієнтовною площею 11,2691 га за адресою: м. Олександрія, пров. Волховському, 22 
для дослідних і навчальних цілей (код КВЦПЗ 01.09) з наступних підстав: 

- відповідно до містобудівної документації земельна ділянка по пров. Волховському, 22 
відноситься до земель запасу житлової та громадської забудови, землі 
сільськогосподарського призначення (код КВЦПЗ 01.09.Для дослідних і навчальних цілей) 
на даній території відсутні; 

- співпадає з земельною ділянкою площею 7,7576 га суміжно з пров. Волховським, 22 з 
кадастровим номером 3510300000:12:617:0002, що належить територіальній громаді 
м. Олександрії в особі Олександрійської міської ради. 

6) Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. та постійну комісію міської ради 
з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В.  
 
 
 
 
 
Міський голова       Степан ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                                     Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 
 


