
 
 

УКРАЇНА 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

сесія 8-го скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

                                           Мукачево                                      № 
 
 

Про розроблення детального плану території по 
вул. 40 років Перемоги,6 в селі Ключарки Мукачівської міської 

територіальної громади  
 

З метою зміни цільового призначення земельної ділянки, загальною 
площею 0,3139 га кадастровим номером 2122783801:00:103:0002, розташованої 
в селі Ключарки по вул. 40 років Перемоги,6 із земель «для будівництва та 
обслуговування будівель закладі освіти» у землі «для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)»,  розглянувши звернення гр. Маргітич Володимира 
Івановича, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. № 290 «Про 
затвердження Порядку розроблення містобудівної документації»,  враховуючи 
пропозиції  постійної комісії з питань комунальної власності та земельних 
відносин (протокол №_____ від ______ р.), керуючись п.42 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Мукачівська міська 
рада вирішила: 

 
1.Надати дозвіл на розроблення детального плану території по вул. 40 років 

Перемоги,6 в селі Ключарки Мукачівської міської територіальної громади, 
загальною площею 0,3139 га кадастровим номером 2122783801:00:103:0002, з 
метою зміни цільового призначення земельної ділянки із земель «для будівництва 
та обслуговування будівель закладі освіти» у землі «для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)».    

2. Визначити замовником розроблення детального плану території по вул. 
40 років Перемоги,6 в селі Ключарки Мукачівської міської територіальної 
громади виконавчий комітет Мукачівської міської ради. 

3. Фінансування робіт з розробки детального плану території по вул. 40 
років Перемоги,6 в селі Ключарки Мукачівської міської територіальної громади  



здійснити за рахунок власника земельної ділянки – гр. Маргітич Володимира 
Івановича. 

 
4. Відділу архітектури та містобудування управління міського господарства 

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; 
- проведення процедури громадських слухань проекту детального 

планування для врахування громадських інтересів у відповідності до чинного 
законодавства. 

 
5.Погоджений детальний план території відповідно до чинного 

законодавства подати на розгляд та затвердження Мукачівської міської ради. 
 
6.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської міської ради А.Блінова,  постійну 
комісію з питань комунальної власності та земельних відносин. 
  
 
Міський голова                                                                                   А.БАЛОГА 

 
 
 


