
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про проведення громадських слухань 

  

На виконання пп.4 п.4 рішення 19 позачергової сесії Мукачівської міської 

ради 8-го скликання від 17.12.2021 №674  «Про надання дозволів на 

розроблення (коригування) детальних планів території в місті Мукачево», з 

метою врахування думки громадськості Мукачівської міської територіальної 

громади щодо корегування детального плану території під розташування 

секційної житлової забудови та громадських будівель і споруд, інших об’єктів 

загального користування по вул. Ужгородській, 165А в м. Мукачево 

Закарпатської області на земельній ділянці площею 1,9427 га,   яка належить на 

праві власності товариству з обмеженою відповідальністю «ЖК ІН СІТІ» (код 

ЄДРЮОФОПГФ 44628403), із цільовим призначенням для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури (код за КВЦПЗ 02.10),  відповідно до 

статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", 

постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011. № 555 "Про затвердження 

Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських 

інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому 

рівні”, керуючись статтею 13, пунктом 20 частини  4 статті 42, частиною 8 

статті 59  Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”: 

 

1.  Провести з 09.05.2022 по 09.06.2022  громадські слухання по 

містобудівній документації  - корегування детального плану території під 

розташування секційної житлової забудови та громадських будівель і споруд, 

інших об’єктів загального користування по вул. Ужгородській, 165А в м. 

Мукачево Закарпатської області на земельній ділянці площею 1,9427 га. 

 2. Організацію громадських слухань покласти на відділ архітектури та 

містобудування управління міського господарства Мукачівської міської ради. 

3. Відділу архітектури та містобудування управління міського господарства 

Мукачівської міської ради забезпечити відповідно до вимог чинного 

законодавства: оприлюднення проєкту корегування детального плану території 

під розташування секційної житлової забудови та громадських будівель і 

споруд, інших об’єктів загального користування по вул. Ужгородській, 165А в 

м. Мукачево Закарпатської області на земельній ділянці площею 1,9427 га, 

реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до містобудівної 
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документації. 

 

4. Пропозиції, зауваження, щодо детального плану території надсилати 

управлінню міського господарства Мукачівської міської ради поштою або 

нарочно в ЦНАП Мукачівської міської ради за адресою м.Мукачево, пл. 

Духновича Олександра, 2, на електронну пошту u.mg@mukachevo-rada.gov.ua  

  

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова. 

 

 

Міський голова                         Андрій БАЛОГА 
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