
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
22 сесія 6-го скликання 

 

 РІШЕННЯ 
 

Від 26 січня 2012 р. 
м. Мукачево                                                                                                   №442                  

Про затвердження  “Положення про 
порядок  будівництва та встановлення                                                               
гаражів для легкових автомобілів                                                                             
на території міста Мукачево” 

                                                                                                                                                                                 
Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, 
керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій: з питань 
приватизації, роздержавлення та земельних відносин (протокол №  16 від 
19.01.2012 р.); з питань житлово-комунального господарства, будівництва та 
архітектури (протокол № 13 від 23.01.2012 р.); з питань законності та 
правопорядку, охорони прав та свобод громадян, регламенту та депутатської 
етики (протокол № 12 від 23.01.2012 р.), Мукачівська міська рада вирішила: 

1. Затвердити Положення про порядок  будівництва та встановлення гаражів 
для легкових автомобілів на території міста Мукачево (додається). 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника відділу 
архітектури та містобудування, головного архітектора міста Мукачево      
Півцьо В. Й. 

3. Контроль  за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
Радиша І. П.; постійні депутатські комісії з питань приватизації, 
роздержавлення та земельних відносин; з питань житлово-комунального 
господарства, будівництва та архітектури; з питань законності та 
правопорядку, охорони прав та свобод громадян, регламенту та депутатської 
етики. 

 

Міський  голова                                                      З. З. Ленд’єл 



                                                                                                        Додаток до рішення                                                                     
                                                                                                        22 сесії 6-го скликання           
                                                                                         Мукачівської міської ради 
                                                                                                        № 442 від 26 січня  2012р. 
 

 
 

П О Л О Ж Е Н Н Я  
ПРО ПОРЯДОК БУДІВНИЦТВА ТА ВСТАНОВЛЕННЯ   

ГАРАЖІВ ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ  
НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА  МУКАЧЕВО 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про порядок будівництва та встановлення гаражів для 
легкових автомобілів на території міста Мукачево (далі за текстом - 
Положення) розроблено відповідно до  Конституції України, Цивільного 
кодексу України, Земельного кодексу України, Законів України “Про основи 
містобудування”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про 
архітектурну діяльність”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, Державних 
будівельних норм України ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і 
забудова міських і сільських поселень” та інших законодавчих та 
нормативних документів. 

1.2. Положення регламентує порядок  будівництва гаражів та 
встановлення тимчасових збірно-розбірних гаражів для легкових автомобілів 
фізичним та юридичним особам. 

 
1.3. Наведені в Положенні терміни вживаються в такому значенні:  
 

- гараж капітальний - будівля або споруда для зберігання 
транспортних засобів з нерегламентованим правовстановлюючим 
документом терміном експлуатації; 

 
- гараж   збірно – розбірний   металевий – тимчасова   одноповерхова  

споруда  для зберігання транспортних засобів з терміном експлуатації, 
встановленим  правовстановлюючим  документом  (рішенням  міської  ради  
або  її виконавчого комітету, виконавчими комітетами районних у місті рад у 
разі делегування їм таких повноважень), що виготовляється з полегшених 
конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним 
регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється 
тимчасово, без улаштування фундаменту; 
       
           -автостоянка – спеціально обладнаний відкритий майданчик 
(площадка) для постійного чи тимчасового зберігання легкових автомобілів 
та інших мототранспортних засобів. 



II. ПОРЯДОК БУДІВНИЦТВА ГАРАЖІВ ДЛЯ ЛЕГКОВИХ 
АВТОМОБІЛІВ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА МУКАЧЕВА  

2.1. Будівництво окремо розташованих одноповерхових капітальних 
гаражів здійснюється на землях існуючих гаражних кооперативів, на 
території індивідуальних приватних будинковолодінь згідно з проектною 
документацією, розробленою та погодженою в установленому порядку. 

        2.2. Громадяни, юридичні особи та об’єднання громадян, що зацікавлені 
у будівництві капітальних або встановленні тимчасових збірно - розбірних 
металевих гаражів на територіях приватних будинковолодінь, звертаються 
з письмовою заявою до міського голови. До заяви додаються:  

 
  а) громадянами: 
 

- копія   паспорта   (сторінки 1, 2  та  сторінка з  відміткою   про 
реєстрацію за місцем проживання); 

 
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 
 
- засвідчена    нотаріально   копія   правовстановлюючого   документа  

про право власності на земельну ділянку; 
 

-  копія правовстановлюючого документа про право власності на 
будинок, (будинковолодіння); 

 
- копія технічного паспорту на будинок, (будинковолодіння); 

 
 
-   згода співвласників (у разі необхідності). 

 
 б) юридичними особами та об’єднаннями громадян: 

- засвідчена   копія  свідоцтва  про  державну реєстрацію суб’єкта 
господарювання;  

- засвідчена  копія установчих документів (статут);  

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців із зазначенням в ній інформації, 
перелік якої визначений статтею 21 Закону України “Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців”, чинної на день подання заяви. 

 
- засвідчена нотаріально копія документа, що підтверджує право 
власності або користування земельною ділянкою. 

 
          2.3. Питання встановлення   збірно-розбірних  металевих  гаражів  в  



масивах   багатоквартирної   житлової забудови розглядається виконавчим 
комітетом Мукачівської міської ради. 

 2.4.Дозвіл на встановлення збірно-розбірних металевих гаражів   в   
масивах багатоквартирної   житлової   забудови      надається громадянам - 
інвалідам із захворюванням опорно-рухового апарату, які мають в 
користуванні автомобілі з ручним управлінням та особисто ними 
керують. Громадяни – інваліди із захворюванням опорно-рухового апарату, 
які мають в користуванні автомобілі з ручним керуванням, особисто ними 
керують та за медичними показниками мають потребу у встановленні 
збірно-розбірного металевого гаража за місцем проживання, звертаються з 
письмовою заявою до міського голови.  

До заяви додаються такі документи: 

 
 - копія паспорта (сторінки 1, 2 та сторінка з відміткою про реєстрацію                                                         
проживання);  
 
 - копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 
 
 - копія довідки з місця проживання; 
 
 - копія технічного паспорта автотранспортного засобу з відміткою про 
ручне керування; 
 
 - копія  посвідчення водія; 
 
 - копія довідки медичної  установи  про захворювання  опорно-рухового   
апарату. 

2.5. У разі приватизації громадянами багатоквартирного житлового 
будинку та передачі земельної ділянки у власність або наданні її у 
користування об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку, 
порядок використання земельної ділянки, на якій розташовано 
багатоквартирний житловий будинок, а також належні до нього будівлі, 
споруди та прибудинкові території, визначається співвласниками. Питання 
про встановлення збірно-розбірних гаражів на прибудинкових територіях 
ОСББ  розглядається і погоджується членами ОСББ або керівництвом ОСББ, 
відповідно до затвердженого положення. 

2.6. Дозвіл на відведення земельних ділянок гаражним кооперативам 
для будівництва і обслуговування гаражів та встановлення збірно-розбірних 
металевих гаражів надається юридичним особам, зареєстрованим у місті 
Мукачево. 

2.7. Юридичні особи (гаражні кооперативи), зацікавлені у відведенні 



земельної ділянки для  будівництва гаражів та встановлення збірно-розбірних 
металевих гаражів звертаються з письмовою заявою до міського голови. До 
заяви додається свідоцтво про державну реєстрацію заявника, статут 
гаражного кооперативу та список членів кооперативу. 

          2.8. Рішення міської ради про надання дозволу на збір матеріалів для 
проекту відведення земельної ділянки для гаражного будівництва є 
підставою для замовлення вихідних даних для проектування. 

         2.9.Рішення міської ради, її виконавчого комітету та вихідні дані для 
проектування є підставою для замовлення проектно-кошторисної 
документації для гаражного будівництва.  

         2.10.Будівництво капітальних гаражів може бути розпочато після 
реєстрації «Повідомлення про початок виконання будівельних робіт», яке 
надається Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю в 
Закарпатській області в установленому законом порядку. 

         2.11.Заборонено виділення земельних ділянок для встановлення 
тимчасових збірно-розбірних металевих гаражів на території дитячих, 
спортивних та дитячо – спортивних майданчиків.  

III. САМОВІЛЬНО ПОБУДОВАНІ ГАРАЖІ 
  3.1. Самовільне будівництво гаражів тягне за собою 
відповідальність згідно з чинним законодавством України. У разі 
виявлення факту самочинного будівництва гаража, перебудова якого з 
метою усунення істотного відхилення від проекту або усунення 
порушень законних прав та інтересів інших осіб, істотного порушення 
будівельних норм є неможливою, про це повідомляється інспекції 
державного архітектурно-будівельного контролю у Закарпатській 
області. 
  Посадова особа інспекції державного архітектурно-будівельного 
контролю у Закарпатській області видає особі, яка здійснила (здійснює) 
таке будівництво, припис про усунення порушень вимог законодавства 
у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, 
стандартів і правил з визначенням строку для добровільного виконання 
припису. 
  У разі якщо особа в установлений строк добровільно не виконала 
вимоги, встановлені у приписі, інспекції державного архітектурно- 
будівельного контролю у Закарпатській області подає позов до  суду  
про знесення самочинно збудованого гаража та компенсацію витрат, 
пов’язаних з таким знесенням.  
  3.2. За рішенням суду самочинно збудований гараж підлягає 
знесенню з компенсацією витрат, пов’язаних із знесенням гаража, за 
рахунок особи, яка здійснила (здійснює) таке самочинне будівництво.  



  Замовником робіт із знесення самочинно побудованого гаража є 
інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у 
Закарпатській області, за позовом якої прийнято відповідне рішення 
суду.  

IV. НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ                                         
ОБСЛУГОВУВАННЯ ІСНУЮЧИХ ГАРАЖІВ 

   4.1. Надання в користування (власність) земельних ділянок для 
обслуговування існуючих гаражів проводиться в установленому чинним 
законодавством  України порядку. 
         4.2. Земельні ділянки, надані для обслуговування збірно-розбірних 
металевих  гаражів   надаються  виключно  в сервітутне користування  і  
приватизації  не підлягають. 

V. ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ГАРАЖІ 

5.1. Право власності оформляється на капітальні гаражі, побудовані на 
підставі рішень міської ради або її виконавчого комітету та проектної 
документації. 

5.2. Право власності оформляється фізичним та юридичним особам: 

5.2.1. На капітальні гаражі, побудовані ними за власні кошти згідно з 
рішенням міської ради або її виконавчого комітету на власних земельних 
ділянках. 

5.2.2.На переобладнані за власний рахунок з інших підсобних приміщень, 
згідно з рішеннями виконавчого комітету міської ради на власних земельних 
ділянках. 

5.3. Не оформляється право власності на капітальні гаражі: 

5.3.1.Побудовані самовільно, які не відповідають вимогам ДБН-360-92** 
„Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень” та 
нормативним вимогам. 

5.3.2. Побудовані в межах історико-культурної заповідної території, крім тих, 
що побудовані у власних будинковолодіння і відповідають вимогам ДБН-
360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 
поселень”. 

5.4. На існуючі гаражі, розташовані у дворах спільного користування в межах 
історико-культурної заповідної території та в масивах багатоповерхової 
забудови, право власності не оформляється; вони можуть передаватися в 



оренду особам вказаним в пункті 2.5 цього Положення, а у випадку їх 
переходу в аварійний або ветхий стан, підлягають знесенню комунальними 
службами міста за рахунок особи, що його встановила. 

VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Питання, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з 
чинним законодавством України, а також відповідно до рішень міської ради 
та її виконавчого органу. 

6.2.Спори, що виникають при вирішенні питань пов’язаних з розміщенням 
гаражів, вирішуються у встановленому законом порядку. 

 

Секретар міської ради                                                                        І. Г. Маняк 


