
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про розроблення детального плану території  обмеженої вулицями Паркова, 

Духновича Олександра, Дулова Василя  в місті Мукачево  

 

Розглянувши звернення голови Обслуговуючого кооперативу Житловий 

комплекс «Грін Парк» Дербаля Івана Васильовича від 14.07.2022 №7954/01-21 

щодо розроблення містобудівної документації  з метою реалізації повноважень з 

комплексної забудови території міста у відповідності до плану зонування міста 

Мукачева, для раціонального використання земель під будівництво та створення 

належних умов для забезпечення мешканців міста житлом та об'єктами 

громадського призначення, відповідно до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 

№929 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та 

затвердження 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 обмеженої 

вулицями Паркова, Духновича Олександра, Дулова Василя  в місті Мукачево,  

що включає земельну ділянку площею 0,2564 га (кадастровий номер 

2110400000:01:004:0243) за адресом вул. Духновича Олександра, 93-2 в 

м.Мукачево з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної 

інфраструктури, яка перебуває в користуванні Обслуговуючого кооперативу 

Житловий комплекс «Грін Парк», згідно витягу з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 25.05.2022 

індексний номер витягу 301561370. 

2. Визначити замовником розроблення детального плану території 

обмеженої вулицями Паркова, Духновича Олександра, Дулова Василя  в місті 

Мукачево виконавчий комітет Мукачівської міської ради. 

3. Фінансування робіт з розробки детального плану території обмеженої 

вулицями Паркова, Духновича Олександра, Дулова Василя  в місті Мукачево  

здійснити за рахунок власника земельної ділянки (кадастровий номер 

2110400000:01:004:0243) Дербаля Івана Васильовича, згідно листа-зобов'язання. 

4. Відділу архітектури та містобудування управління міського господарства 

Мукачівської міської ради забезпечити: 
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1) спільно з розробником складання та затвердження проекту завдання на 

розроблення детального плану території; 

2) надання вихідних даних на розроблення містобудівної документації; 

3) розгляд проектних матеріалів у порядку, визначеному чинним 

законодавством; 

4) 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 постійну комісію з 

питань комунальної власності та земельних відносин. 

 

Міський голова               Андрій БАЛОГА 


