
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVІI   сесія    VI   скликання  
(4-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
29 жовтня 2015 року   м. Ужгород   № 1866 
 
 
 
 
Про вирішення земельних відносин                                                                                
на розі вул. Лісної – Червениця                                                                                             
(в районі будівництва каналізаційної станції)  

 
З метою уникнення конфліктної ситуації при будівництві каналізаційної 

станції по вул. Лісній, враховуючи важливість її будівництва для мікрорайону 
«Червениця», розглянувши звернення гр. Токач О.І., керуючись статтями 26, 33 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 
12, 118, 122, частини другої статті 134 Земельного кодексу України, Законів 
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності", "Про Державний 
земельний кадастр", "Про державну реєстрацію  речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень", "Про землеустрій"  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 1. Дати дозвіл гр. Токачу Олегу Івановичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0630 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Лісній з подальшою передачею у власність.  

2. Дати дозвіл на розроблення детального плану територій згідно пункту 1. 
3. Рекомендувати гр. Токачу О.І. звернутися до землевпорядної організації 

для замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність. 

4. Розробити та погодити проект землеустрою згідно з нормами чинного 
законодавства України. 

5. Попередити гр. Токача О.І. про те, що державна реєстрація земельної 
ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором у разі, якщо 
протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації  земельної ділянки 
речове право  на ділянку не реєстровано з вини заявника (п. 10 ст. 24 ЗУ «Про 
Державний земельний кадастр»). 



 2
6. Зазначений дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність не надає  гр. Токачу О.І. права володіти, 
розпоряджатися та користуватися вказаною ділянкою до моменту державної 
реєстрації цих прав у відповідності до чинного законодавства України. 

 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 
 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов 


