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Про коригування детального плану території по вул. Духновича 
Олександра в місті Мукачево для організації рекреаційної зони активного 

відпочинку та зони змішаної житлової та громадської забудови 
 

Розглянувши звернення Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Аква Мукачево» (код 4130837) власника земельної ділянки по вул.Духновича 
Олександра,89 (кадастровий номер 2110400000:01:004:0484), відповідно п.42 
ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
керуючись ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
п.4.1 Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 16.11.2011 р. № 290 «Про затвердження 
Порядку розроблення містобудівної документації», враховуючи рекомендації 
постійної депутатської комісії з питань комунальної власності та земельних 
відносин (протокол №70 від 18.05.2020 р., 19.05.2020 р., 20.05.2020 р.), 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань житлово-
комунального господарства, будівництва, архітектури та транспорту (протокол 
№74  від 19.05.2020 р.), Мукачівська міська рада вирішила: 

1. Надати дозвіл на коригування детального плану території по вул. 
Духновича Олександра в м.Мукачево для організації рекреаційної зони 
активного відпочинку та зони змішаної житлової та громадської забудови, що 
включає в себе земельну ділянку, розташовану по вул. Духновича Олександра, 
89 (кадастровий номер 2110400000:01:004:0484) загальною площею 1,5102 га  з 
метою розміщення на вказаній території закладу громадського харчування з 
виробничими приміщеннями. 

2. Визначити замовником розроблення детального плану території по 
вул. Духновича Олександра,89 виконавчий комітет Мукачівської міської ради. 



3.Фінансування робіт з коригування детального плану території по вул. 
Духновича Олександра,89 здійснити за рахунок власника земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110400000:01:004:0484) Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Аква Мукачево» (код 4130837). 

3. Управлінню комунальної власності та архітектури виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради  в установленому порядку забезпечити: 

3.1. Оприлюднення розробленої містобудівної документації, зазначеної у 
п.1 цього рішення; 

3.2. Розгляд проектних матеріалів у порядку, визначеному чинним 
законодавством; 

3.3. Проведення процедури громадських слухань, розробленої 
містобудівної документації, для врахування громадських інтересів у 
відповідності до чинного законодавства.  

4. Відділу інформаційно-аналітичних комплексів Мукачівської міської 
ради оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Мукачівської міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління комунальної власності та архітектури Мукачівської міської ради 
В.Будніка та постійну депутатську комісію з  питань житлово-комунального 
господарства, будівництва, архітектури та транспорту;  постійну депутатську 
комісію з питань комунальної власності та земельних відносин. 

 

Міський голова                                                                                      А.БАЛОГА 


