










4.4. Земельні ділянки, які надані в постійне користування Станції для 
розміщення її об'єктів, здійснення науково-дослідної та господарської діяльності, 
виробництва оригінального, елітного та репродукційного насіння, вирощування 
садивного матеріалу сільськогосподарських культур, кормів для племінних тварин і 
пропаганди ведення товарного сільськогосподарського виробництва, визначених 
Статутом Академії та цим Статутом, е державною власністю. 

4.5. Вилучення земельних ділянок Станції може здійснюватися лише за 
згодою Президії Академії відповідно до норм чинного законодавства. 

4.6. Зміна цільового призначення та припинення права постійного 
користування земельними ділянками Станції, що віднесені до особливо цінних 
земель, допускається лише для розміщення на них об'єктів, що визначені 
Земельним кодексом України та в порядку, визначеному законодавством. 

4.7. Станція може орендувати земельні ділянки, що перебувають у власності 
територіальних громад, громадян та юридичних осіб, для провадження статутної 
діяльності. 

4.8. Станція веде облік об'єктів майнового комплексу та здійснює контроль за 
ефективним використанням таких об'єктів. 

4.9. Станція самостійно розпоряджається майном та коштами, одержаними 
від господарської діяльності, в тому числі зовнішньоекономічної, благодійними 
внесками і пожертвуваннями організацій (у тому числі міжнародних) і приватних 
осіб, та інших джерел, що не суперечать чинному законодавству. 

4.10. Станція має право використовувати належне їй майно для участі у 
цивільних відносинах, у тому числі для провадження фінансово-господарської 
діяльності відповідно до цілей, визначених цим Статутом та в межах його цивільної 
правоздатності. 

4.11. Станція ефективно використовує належне їй майно та розпоряджається 
ним в межах, визначених законодавством, з метою розвитку науки і техніки для 
задоволення соціальних, економічних та інших потреб держави. 

4.12. На нерухоме майно Станції, яке знаходиться на її балансі, не може бути 
звернено стягнення за претензіями кредиторів. 

4.13. Станція, з дозволу Президії Академії може здійснювати продаж майна, 
що обліковується на балансі Станції. 

4.14. Відчуження нерухомого майна Станції, що перебуває у віданні Академії, 
здійснюється лише з дозволу Президії Академії в порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України. 

Продаж основних засобів, що належать Станції, здійснюється лише на 
конкурсних засадах. 

4.15. Кошти, одержані від використання та реалізації майна Станції, 
залишаються в розпорядженні Станції для виконання його статутних завдань. 

4.16. Списання майна, яке знаходиться на балансі Станції, здійснюється з 
дозволу Президії Академії в порядку, встановленому законодавством. 


















