
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 82 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
20.08.2020            Мукачево     №2005 
 

Про надання дозволу на розроблення детальних планів  
на території міста Мукачева 

 
 З метою раціонального використання земель міста Мукачева, відповідно 
до частин третьої, четвертої статті 10 статей 19, 21, 24 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», статті 12 Закону України «Про основи 
містобудування», Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», статті 
12 Земельного кодексу України, Наказу Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України № 290 від 
16.11.2011 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 
документації», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань комунальної 
власності та земельних відносин (протокол №73 від 04.08.2020 р.,  
17.08.2020 р., 18.08.2020 р., 19.08.2020 р.), враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, будівництва, 
архітектури та транспорту (протокол №77  від 17.08.2020 р.), керуючись 
пунктом 34 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада 
вирішила: 

 
1. Надати дозвіл управлінню комунальної власності та архітектури 

Мукачівської міської ради на розроблення детальних планів територій земельної 
ділянки обмеженої вулицями Лермонтова Михайла, Духновича Олександра, 
Дулова Василя. 

2. Визначити замовником розроблення детального плану виконавчий 
комітет Мукачівської міської ради. 

3. Доручити управлінню комунальної власності та архітектури 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради укласти договір на розроблення 
містобудівної документації з ліцензованою організацією -розробником. 

4. Фінансування робіт з розробки детального плану здійснити в порядку, 
визначеному чинним законодавством України. 

5. Відділу архітектури та містобудування управління комунальної 
власності та архітектури Мукачівської міської ради забезпечити: 



 - спільно з розробником складання та затвердження проекту завдання на 
розроблення детального плану території; 

 - надання вихідних даних на розроблення містобудівної документації; 
 - розгляд проектних матеріалів у порядку, визначеному чинним 

законодавством  за умови відповідного звернення.  
- проведення процедури громадських слухань проекту детального 

планування для врахування громадських інтересів у відповідності до чинного 
законодавства. 

6.Погоджений детальний план території відповідно до чинного 
законодавства подати на розгляд та затвердження до виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради. 

 7. Внести зміни в п.2 та п.5 та в Додаток до рішення 72 сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 23.01.2020 № 1761 «Про надання дозволів на 
розроблення (коригування) детальних планів території в м.Мукачево» та 
викласти в наступній редакції: 

«2. Визначити замовником розроблення (коригування) детальних планів 
земельних ділянок за адресами в м.Мукачево вул.Волошина Августина, 42, вул. 
Ужгородська,165А, кварталу «Новий» обмежений вул.Гуци-Венеліна Юрія, вул. 
Воробйова Геннадія вул. графа фон Шенборна, виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради.» 

«5. Уповноважити начальника управління комунальної власності та 
архітектури Мукачівської міської ради на укладання договору з розроблення 
містобудівної документації (коригування) детального плану території в кварталі 
«Новий» обмежений вул.Гуци-Венеліна Юрія, вул. Воробйова Геннадія, вул. 
Графа фон Шенборна» . 

  8.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління комунальної власності та архітектури Мукачівської міської ради 
В.Будніка. 
 
Міський голова                                                                                      А.БАЛОГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


