
 

 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 81 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
23.07.2020     Мукачево     №1980 
 
 
Про звернення до Державного агенства автомобільних доріг України 
 
 Відповідно до ст.25, ч.1 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування 
в Україні”, Мукачівська міська рада вирішила: 
 
1. Прийняти звернення депутатів Мукачівської міської ради до Державного 
агенства автомобільних доріг України (додається). 
 
2. Скерувати звернення депутатів Мукачівської міської ради до Державного 
агенства автомобільних доріг України. 
 
3. Дане звернення оприлюднити в місцевих засобах масової інформації. 
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Мукачівського міського 
голову А.Балога. 
 
 

Міський голова                                                                               А. БАЛОГА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Державному агенству 
 автомобільних доріг України 

 
Відповідно до статті 8 Закону України „Про автомобільні дороги” 

автомобільні дороги державного значення підрозділяються на міжнародні, 
національні, регіональні та територіальні. Чітко визначено, за якими критеріями 
та видами класифікуються дороги державного значення загального користування.  
Питання зміни статусу автомобільних доріг місцевого значення на державне 
значення набуває особливої ваги у період реформування дорожньої галузі шляхом 
децентралізації управління автомобільними дорогами загального користування. 

Відповідно до діючого законодавства максимально допустиме навантаження 
на дорогах державного значення – 40 т, для контейнеровозів –     44 т. Пунктом 
22.5 Правил дорожнього руху забороняється рух транспортних засобів з 
навантаженням на вісь понад 7 т або фактичною масою понад 24 т 
автомобільними дорогами загального користування місцевого значення. 

Однак, на сьогодні дорогами місцевого значення, що з’єднують з дорогами 
державного значення автомобільні пункти пропуску міжнародного та 
міждержавного значення через державний кордон, забезпечується цикл руху 
великовагових автотранспортних засобів. Так, в області до однієї з основних 
обласних доріг загального користування місцевого значення з інтенсивним рухом 
великовагових транспортних засобів належить автомобільна дорога загального 
користування місцевого значення О 070705 Об’їзна м. Мукачева км 0+000-9+100, 
яка є з’єднувальною автомобільних доріг державного значення – міжнародних 
автодоріг державного значення М-24 Велика Добронь – Мукачеве – Берегово – 
контрольно-пропускний пункт „Лужанка”, М-06 Київ – Чоп та національної Н-09 
Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року                         
№ 735-р  проїзна частина об'їзної м.  Мукачево,  яка проходить по вулицях 
Сорочій, Підгорянській,  Берегівській  об'їзній,  Крилова,   Пряшівській, Об'їзній,  
протяжністю  9,1  кілометра передано з власності територіальних громад міст і 
селищ у державну власність з віднесенням їх до сфери управління Укравтодору.  
 На підставі зазначеного розпорядження Мукачівською міською радою було 
укладено договір від 12.06.2008 зі службою автомобільних доріг у Закарпатській 
області про передачу проїзної частини автомобільної дороги об’їзна м.  Мукачево   
у сферу управління останньої та надано їй статус територіальної.   

Відповідно до Переліку автомобільних доріг загального користування 
державного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
18.04.2012 року № 301 „Про затвердження переліку автомобільних доріг 
загального користування державного значення” автомобільна дорога Об’їзна м. 
Мукачева належить до територіальних доріг державного значення (Т-07-39). 

З 2007 року до  1 січня 2018 року ремонтні роботи фінансувалися за рахунок 
субвенції з державного бюджету, яка спрямовувалася на проведення капітального 
та/або поточного середнього ремонтів на автомобільні дороги загального 
користування державного значення. 

 
 



 
 
У 2018 році на виконання законів України „Про автомобільні дороги”, „Про 

внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління 
автомобільними дорогами загального користування”, розпорядженням голови 
облдержадміністрації 02.01.2018 № 2 (зі змінами) затверджено переліки 
(обласних, районних) автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, що передаються зі сфери управління Державного агентства 
автомобільних доріг України до сфери управління Закарпатської обласної 
державної адміністрації, в тому числі і автомобільна дорога загального 
користування як місцевого значення О 070705 Об’їзна м. Мукачева км 0+000-
9+100 із зміненим статусом. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 травня 2019 
року № 307-р внесено зміни у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів 
України  від 11 вересня 2007 року № 735-р, у якому не враховано передачу 
проїзних частин автомобільних доріг, що передаються до сфери управління 
Укравтодору саме в Закарпатській області. 

Разом з тим, відповідно до пункту 5 Договору договір укладено безстроково 
та згідно підпунктів 6.2 і 6.3 може бути розірваний лише за взаємної згоди сторін, 
в разі повернення Об’єкту передачі в порядку передбаченому чинним 
законодавством України або автоматично втрачає чинність в разі повернення 
Об’єкту передачі Раді. 

В юридичному полі на сьогодні даний договір є чинним та  проїзна частина 
автомобільної дороги була безпідставно передана службою автомобільних доріг у 
Закарпатській області до сфери управління облдержадміністрації без відповідних 
документів на даний об’єкт (паспорта дороги, акту на землю тощо).  

Враховуючи вищенаведене, просимо залишити дану автомобільну дорогу у 
сфері управління Державного агентства автомобільних доріг України. 

 
 

         Звернення прийнято на 81-ій сесії 
                                                      Мукачівської міської ради  
                                      7-го скликання  

23 липня 2020 року 
 

 
З повагою, 
Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА 

 


