
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

07.09.2021                      Мукачево                                               № 356

Про влаштування автостоянки 

З метою забезпечення мешканців Мукачівської міської територіальної 
громади належним рівнем послуг щодо зберігання транспортних засобів, при 
Центрі надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради, у 
відповідності до ст. 6 Закону України «Про дорожній рух», Правил зберігання 
транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 22 січня 1996р. №115, керуючись пп.1 п.«а» ст.29, пп.1, 
пп.4 п.«а» ст.30, ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради 
вирішив:

1. Влаштувати автостоянку для зберігання транспортних засобів 
відкритого типу за адресою: м. Мукачево, пл. Духновича Олександра, 2 - вул. 
Валленберга Рауля, б/н, (біля ЦНАПу) на земельних ділянках з кадастровими 
номерами: 2110400000:01:001:1515, площею 0,1226 Га; 
2110400000:01:001:1517, площею 0,03 Га; 2110400000:01:001:1525, площею 
0,2033 Га;  2110400000:01:001:1533, площею 0,0303 Га (загальна площа яких 
складає 0,3862 Га) з облаштуванням 100 місць для паркування транспортних 
засобів (площа яких складає 0,1250 Га) відповідно до схеми (додаток 2 до 
даного рішення). 

2. Визначити Мукачівське міське комунальне підприємство 
«Мукачівпастранс» надавачем послуг з зберігання транспортних засобів на 
автостоянці.

3. Мукачівському міському комунальному підприємству 
«Мукачівпастранс» забезпечити: 

3.1) належне утримання та експлуатацію автостоянки;
3.2) організацію охорони транспортних засобів;
3.3) встановлення необхідного обладнання для пропускного режиму та 

зарахування оплати за надані послуги;
3.4) розрахунок тарифу на послуги з зберігання транспортних засобів на 

автостоянці та подати його на затвердження до виконавчого комітету 



Мукачівської міської ради;
3.5) вжиття інших заходів з забезпечення належної діяльності 

автостоянки відповідно до вимог чинного законодавства України;
4. Встановити денний режим роботи автостоянки тривалістю з 06:00 по 

22:00 год.
5. Затвердити Положення про автостоянку згідно додатку 1 до даного 

рішення.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова.

Міський голова                         А. БАЛОГА



Додаток 1 до рішення 
виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради
07.09.2021 № 356

Положення про автостоянку

1. Загальні положення
1.1. Дане Положення про автостоянку (далі  Положення) розроблено у 
відповідності до Законів України «Про дорожній рух», «Про благоустрій 
населених пунктів», Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996р. 
№115.
1.2. Дія цього Положення поширюється на осіб, які розміщують транспортні 
засоби на місцях для паркування на території автостоянки (далі  користувачі), а 
також на надавача послуг з паркування, який надає послуги з розміщення та 
зберігання транспортних засобів на автостоянці та забезпечує її належне 
утримання та функціонування.
1.3. Терміни, які використовуються у зазначеному Положенні, вживаються у 
таких значеннях:
- автоматичний в'їзний та виїзний термінал  система пристроїв, яка призначена 
для пропуску/випуску транспортних засобів на автостоянку і може бути 
обладнана приладом для сплати вартості наданих послуг паркування та 
зберігання транспортних засобів;
- користувач  власник транспортного засобу, або інша особа, яка на законних 
підставах користується та розпоряджається транспортним засобом;
- місце для паркування  місце стоянки одного транспортного засобу, позначене 
дорожньою розміткою відповідно до Правил дорожнього руху;
- надавач послуг платного паркування та зберігання транспортних засобів 
(надавач послуг)  уповноважене виконавчим комітетом Мукачівської міської 
ради підприємство, яке здійснює відповідну господарську діяльність з надання 
послуг паркування та зберігання транспортних засобів, утримує територію та 
майно автостоянки, отримує плату за надані послуги згідно встановлених 
тарифів;
- паркувальний талон  документ сформований при в'їзді транспортного засобу 
на автостоянку, яким зафіксовано дату та час заїзду транспортного засобу, 
інформацію про транспортний засіб в відповідному електронному журналі;
- платіжний пристрій - технічний пристрій (банківський автомат, платіжний 
термінал, програмно-технічний комплекс самообслуговування тощо), який дає 
змогу користувачеві здійснити операції з ініціювання переказу коштів, а також 
виконати інші операції згідно з функціональними можливостями такого 
пристрою;
- тариф  економічно обґрунтовані витрати надавача послуг платного 
паркування та зберігання транспортних засобів;



1.4. Інші терміни застосовуються у значеннях, наведених у Законах України 
«Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги», «Про 
дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про транспорт», Правилах 
дорожнього руху та інших нормативно-правових актах.

2. Організація роботи
2.1. Організація та розміщення автостоянок для платного паркування та 
зберігання транспортних засобів здійснюється на спеціально відведених 
земельних ділянках, визначених рішенням виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради.
2.2. При в'їзді на автостоянку встановлюється щит із схемою руху 
транспортних засобів, нумерацією місць, планом термінової евакуації 
транспортних засобів та інформацією про розпорядок роботи автостоянки і 
тарифи за надання послуг, а на території автостоянки вивішуються або 
наносяться на проїжджій частині необхідні показники й нумерація місць.
2.3. Автостоянка повинна мати тверде покриття (асфальтове, бетонне, гравійне, 
щебеневе), огорожу, освітлення, телефонний зв'язок, приміщення для 
обслуговуючого персоналу, в'їзні-виїзні шлагбауми та запасний виїзд на 
випадок термінової евакуації транспортних засобів.
2.4. Автостоянка повинна бути обладнана засобами пожежогасіння (пожежний 
щит, вогнегасники) а також розміщується щит з схемою евакуації 
транспортних засобів.
2.5. На території автостоянки, повинні бути вивішені це Положення, 
розпорядок роботи, інформація про тарифи за надання послуг, правила 
пожежної безпеки та техніки безпеки, обов'язки чергового приймальника, план-
схема автостоянки із зазначенням напрямку руху транспорту і номерів місць 
зберігання, план термінової евакуації транспортних засобів, номери телефонів 
надавача послуг та екстрених служб.
2.6. При встановленні режиму роботи автомобільної стоянки «денний» з 
відповідним графіком роботи, транспортні засоби розміщуються 
користувачами виключно на час в межах графіку. При залишенні 
транспортного засобу на території автостоянки у позаробочий час, надавач 
послуг не несе відповідальністю за схоронність такого транспортного засобу та 
наявного в ньому майна.
2.7. Транспортні засоби, залишені користувачами на території автостоянки на 
термін більше ніж 14 днів, підлягають евакуації.
2.8. Надавач послуг забезпечує наявність місць для паркування для осіб з 
інвалідністю у необхідній кількості відповідно до вимог чинного законодавства 
України.



3. Порядок приймання  видачі транспортних засобів
3.1. Здавання транспортного засобу на автостоянку провадиться: власником, 
або  іншою особою, яка на законних підставах користується та розпоряджання 
даним транспортним засобом.
3.2. Під час здавання транспортного засобу, користувач отримує паркувальний 
талон, який розміщується під вітровим склом транспортного засобу.
3.3. При прийманні транспортного засобу на автостоянку, приймальником 
фіксується інформація про транспортний засіб у відповідному електронному 
журналі з використанням технічних засобів фіксації (камер з системою 
зчитування номерних знаків транспортного засобу).
3.4. Інформація про транспортні засоби, розміщені на автостоянці зберігається 
у надавача послуг.
3.5. Видача транспортного засобу (випуск з автостоянки) здійснюється за 
умови наявності паркувального талону, реєстрації його в автоматичному 
в'їзному/виїзному терміналі, електронному журналі та здійснення відповідної 
оплати за надані послуги згідно встановлених тарифів на платіжному пристрої.

4. Права та Обов'язки користувачів
4.1. Користувач має право:
- отримувати послуги з паркування та зберігання транспортних засобів у 
відповідності до вимог даного положення та вимог чинного законодавства 
України;
4.2. Користувач зобов'язується:
- дотримуватися зазначеного Положення та інших вимог чинного 
законодавства України;
- розміщувати транспортний засіб на визначеному місці для паркування з 
дотриманням схеми розміщення транспортних засобів на автостоянці, 
нанесеної розмітки, дорожніх знаків та Правил дорожнього руху;
- розміщувати паркувальний талон під вітровим склом транспортного засобу у 
спосіб, що забезпечує його видимість для перевірки контролером 
(паркувальником);
- залишати транспортний засіб виключно зачиненим (в т.ч. вікна транспортного 
засобу);
- при розміщенні транспортного засобу запобігати пошкодженню майна 
автостоянки та інших транспортних засобів, розміщених на цій автостоянці;
- здійснити оплату за надані послуги згідно встановлених тарифів;
- не займати паркувальні місця для транспортних засобів, якими керують особи 
з інвалідністю та спеціальних транспортних засобів, які перевозять дану 
категорію осіб, позначені відповідними знаками та розміткою.

5. Права та Обов'язки надавача послуг з паркування
5.1. Надавач послуг з паркування має право:



- вимагати дотримання користувачами даного Положення, Правил дорожнього 
руху та інших норм чинного законодавства України;
- вимагати від користувачів сплати за надані послуги згідно встановлених 
тарифів;
- здійснити евакуацію залишених транспортних засобів, які перебувають на 
території автостоянки більше ніж 14 днів;
- вимагати від користувачів відшкодування завданих збитків у випадку 
пошкодження майна автостоянки, або інших транспортних засобів, розміщених 
на автостоянці згідно з чинним законодавством України;
5.2. Надавач послуг з паркування зобов'язаний:
- використовувати майданчик для паркування за призначенням;
- надавати роз'яснення користувачам щодо застосування норм даного 
положення;
- обладнати автостоянку необхідними технічними засобами для забезпечення її 
належного функціонування;
- забезпечити схоронність транспортних засобів, розміщених на автостоянці у 
визначений робочим часом період;
- виділити для пільгового розміщення автотранспортних засобів 10% місць які 
позначаються при нанесенні розмітки або іншими інформаційними 
покажчиками;
- повідомляти уповноважені підрозділи Національної поліції та інспекторів з 
паркування про виявлені порушення цього Положення;
- утримувати територію автостоянки та під'їзних шляхів до неї у належному 
технічному та санітарному стані.

6. Відповідальність
6.1. У разі коли внаслідок паркування транспортного засобу з порушенням цих 
Правил або Правил дорожнього руху буде пошкоджено майно автостоянки, 
користувач несе відповідальність згідно із законом.
6.2. Надавач послуг гарантує схоронність транспортних засобів, прийнятих на  
зберігання згідно з цим Положенням, а у разі їх зникнення, 
розукомплектування чи пошкодження під час зберігання несе відповідальність 
у встановленому законодавством порядку.

Керуючий справами виконавчого комітету
Мукачівської міської ради    О. ЛЕНДЄЛ



  


