
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

___ сесія 8-го скликання

РІШЕННЯ

________                               Мукачево               №____

� � � � Про внесення змін до рішення 8 сесії Мукачівської міської ради 8-го 
скликання «Про розроблення детального плану території обмеженої 
вулицями Угрина Мойсея, Горького та річкою Потік в с.Завидово 
Мукачівської міської територіальної громади» від 29.04.2021 №309

З метою раціонального використання земель населеного пункту 
Мукачівської територіальної громади та зміни цільового призначення 
земельної ділянки з кадастровим номером 2122782400:10:102:0075, 
розташованої по вул.Угрина Мойсея, 2 в с.Завидово та можливості організації 
на зазначеній території зони змішаної житлової та громадської забудови зі 
спорудами комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 
обслуговування даної території, розглянувши звернення гр.Петьовки Людмили 
Азатівної, 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.Внести зміни до рішення 8 сесії Мукачівської міської ради 8-го 
скликання «Про розроблення детального плану території обмеженої вулицями 
Угрина Мойсея, Горького та річкою Потік в с.Завидово Мукачівської міської 
територіальної громади» від 29.04.2021 №309, а саме:

1.1 Пункт 1 рішення викласти в наступній редакції:
«Надати дозвіл на розроблення детального плану території обмеженої  

вулицями Угрина Мойсея, Горького та річкою Потік  в с.Завидово 
Мукачівської міської територіальної громади, що включає  земельну ділянку з 
кадастровим номером 2122782400:10:102:0075, розташовану по вул.Угрина 
Мойсея, 2 в с.Завидово Мукачівської міської територіальної громади з метою 
розміщення кварталу житлової забудови та переведення земель 
сільськогосподарського призначення в землі житлової та громадської 



забудови».
2. Вважати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення 8 сесії 

Мукачівської міської ради 8-го скликання «Про розроблення детального плану 
території обмеженої вулицями Угрина Мойсея, Горького та річкою Потік в с.
Завидово Мукачівської міської територіальної громади» від 29.04.2021 №309.

3. В іншій частині рішення 8 сесії Мукачівської міської ради 8-го 
скликання «Про розроблення детального плану території обмеженої вулицями 
Угрина Мойсея, Горького та річкою Потік в с.Завидово Мукачівської міської 
територіальної громади» від 29.04.2021 №309 залишити без змін.

4.     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


