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20.02.2020     Мукачево     №1803 
 

Про коригування детального плану території  
по вул. Береша Андрія, 2Б в місті Мукачево 

 
 З метою  реалізації повноважень з комплексного планування території 
населеного пункту, у відповідності до Генерального плану міста Мукачева 
затвердженого рішенням Мукачівської міської ради від 22.10.1997р., для 
раціонального використання земель та створення належних умов для  
забезпечення  мешканців Мукачівської міської ОТГ об'єктами рекреаційного 
призначення,  відповідно до ст.ст. 8, 10, 19 Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності", Наказу Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 
№290 "Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації", 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань комунальної 
власності та земельних відносин (протокол №67 від 17.02.2020 р.;  
18.02.2020 р.; 19.02.2020 р.), враховуючи рекомендації постійної депутатської 
комісії з питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури 
та транспорту (протокол №71  від 18.02.2020 р.), та керуючись ст. 25, ч.1 ст.59 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Мукачівська міська 
рада вирішила: 

 
1.Розробити  містобудівну документацію коригування детального плану 

території по вул. Береша Андрія, 2Б, що включає в себе земельну ділянку 
загальною площею 0,4691 га, розташовану в м. Мукачево, вул. Береша Андрія, 
2Б (кадастровий номер 2110400000:01:003:07792), що перебуває у комунальній 
власності територіальної громади Мукачівської міської ради, з метою 
розміщення  рекреаційної зони - озелененої території загального 
користування. 

2. Визначити замовником коригування детального плану по вул. Береша 
Андрія, 2 Б виконавчий комітет Мукачівської міської ради. 

3. Фінансування робіт з коригування детального плану території по                    
вул. Береша Андрія, 2 Б в м. Мукачево здійснити в порядку, визначеному 
чинним законодавством України. 

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



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

- надання вихідних даних на розроблення містобудівної документації; 
- розгляд проектних матеріалів архітектурно-містобудівною радою;  
- проведення процедури громадських слухань проекту детального 

планування для врахування громадських інтересів у відповідності до чинного 
законодавства України. 

5. Уповноважити начальника управління комунальної власності та 
архітектури Мукачівської міської ради на укладання договору з розроблення 
містобудівної документації коригування детального плану території по                     
вул. Береша Андрія, 2 Б. 

6. Погоджений детальний план території по вул. Береша Андрія, 2 Б в                    
м. Мукачево подати на розгляд та затвердження до виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради. 

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

 


