
                             

                                                                                                                                
 

У к р а ї н а                    

                     ВИКОНАВЧИЙ   КОМІ ТЕ Т  ШЕПЕТІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

__________________________________________________________________ 

                   

                                                        РІШЕННЯ 

 

      від  «__»  травня  2019  року            м. Шепетівка              №  ____                            

 

 
 

Про затвердження нової редакції 

"Порядку надання дозволів 

на встановлення гаражів 

у м. Шепетівка" 

 

 

 

Керуючись ст.31   Закону України  “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, виконавчий комітет Шепетівської міської ради  

 ВИРІШИВ: 

 

 

1. Затвердити нову редакцію "Порядку надання дозволів встановлення 

гаражів у м. Шепетівка (додаток). 

 

2. Пункт 1 рішення виконавчого комітету №349 від 15.12.2011р. вважати 

таким, що втратив чинність. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Вихівського В.Б. 

 

 

 

           Міський голова                                   М.Полодюк 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                            Додаток  

                                                                                                   до рішення виконкому    

                                                                                             № ___  від «__» травня 2019р.  

 

 

 

                                                       П О Р Я Д О К                          

                                    надання дозволів на будівництво або 

                                   встановлення  гаражів у  м. Шепетівка 

 

 

                                             1.  Загальні положення. 

     

        Даний порядок розроблено на підставі ЗУ «Про регулювання містобудівної 

діяльності», ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про основи 

містобудування», ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів», «Положення про 

порядок встановлення та закріплення меж прибудинкових територій існуючого житлового 

фонду та надання у спільне користування або спільну сумісну власність земельних 

ділянок для спорудження житлових будинків.», Наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства №109 від 07.07.2011р. 

 

 

2. Встановлення гаражів на прибудинкових територіях житлових будинків, 

         які знаходяться на балансовому обліку КП «Житлосервіс». 

 

     2.1     Фізичні особи, заінтересовані в здійсненні  встановлення гаража,  подають    

     письмову заяву про надання дозволу на встановлення  гаража  до виконавчого      

     комітету міської ради. До заяви додаються : 

- ксерокопія паспорту (перша, друга сторінка та сторінка із штампом про реєстрацію за 

вказаною адресою); 

        - ксерокопія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;  

        - погодження  голови будинкового комітету на  встановлення гаража на прибудинковій   

        території, а в разі його відсутності керівника управляючої компанії (управителя); 

- ксерокопію документу про інвалідність або документ, що підтверджує право на 

пільги, передбачені чинним законодавством; 

- схему бажаного місця розташування гаража (у довільній формі). 

2.2   Відділ містобудування та архітектури готує викопіювання з плану прибудинкової 

території з вказаним місцем розташування гаража і передає його для попереднього 

погодження  комісії по розміщенню гаражів в м. Шепетівка.  

        Комісія засідає по мірі надходження заяв, але не рідше, ніж один раз на три місяці. 

Рішення про погодження розміщення гаража приймається комісією шляхом 

голосування більшістю голосів від її загального складу. 

        Про  висновок комісії заявник отримує письмове повідомлення . 

2.3  В разі позитивного висновку комісії, заявник звертається в Шепетівське 

комунальне архітектурно-планувальне підприємство для виготовлення акту обстеження 

земельної ділянки і погоджує його з усіма відповідними організаціями та 

підприємствами міста. Один екземпляр погодженого акту замовник передає у відділ 

містобудування та архітектури. 

2.4  Відділ містобудування та архітектури готує проект рішення виконавчого комітету. 

В разі надання виконавчим комітетом  дозволу на  встановлення гаража, заявник 

отримує витяг з рішення виконкому.  

2.5     У разі, якщо замовник не встановив гараж протягом двох років від дня отримання 

дозволу на встановлення, цей дозвіл втрачає чинність. Поновлення дозволу 

відбувається в такому ж порядку, що і його надання. 



 

 

 

 

 

3. Встановлення гаражів на прибудинкових територіях житлових будинків             

                об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.       

 

3.1 Фізичні особи, заінтересовані в здійсненні  встановлення гаража,         

     подають письмову заяву про надання дозволу на встановлення до виконавчого     

     комітету міської ради. До заяви додаються : 

           -  копію документу, що підтверджує право власності або користування   

              земельною ділянкою об’єднання співвласників багатоквартирного будинку; 

          - ксерокопія паспорту (перша, друга сторінка та сторінка із штампом про    

            реєстрацію за вказаною адресою); 

                  - ксерокопію технічного паспорта на автомашину;  

          - схему бажаного місця розташування гаража (у довільній формі). 

                  - протокол зборів об’єднання співвласників багатоквартирного житлового                        

                    будинку з рішенням про надання  згоди на встановлення гаража на   

                    прибудинковій території. 

3.2   Відділ містобудування та архітектури готує викопіювання з плану прибудинкової 

території з вказаним місцем розташування гаража і передає його для попереднього 

погодження  комісії по розміщенню гаражів в м. Шепетівка. 

        Комісія засідає по мірі надходження заяв, але не рідше, ніж один раз на три місяці.  

Рішення про погодження розміщення гаража приймається комісією шляхом 

голосування більшістю голосів від її загального складу. 

       Про  висновок комісії заявник отримує письмове повідомлення . 

3.3  В разі позитивного висновку комісії, заявник звертається в Шепетівське 

комунальне архітектурно-планувальне підприємство для виготовлення акту обстеження 

земельної ділянки і погоджує його з усіма відповідними організаціями та 

підприємствами міста. Один екземпляр погодженого акту замовник передає у відділ 

містобудування та архітектури. 

3.4   Відділ містобудування та архітектури готує проект рішення виконавчого           

комітету. В разі надання виконавчим комітетом  дозволу на  встановлення гаража, 

заявник отримує витяг з рішення виконкому.  

3.5     У разі, якщо замовник не встановив гараж протягом двох років від дня отримання 

дозволу на встановлення, цей дозвіл втрачає чинність. Поновлення дозволу 

відбувається в такому ж порядку, що і його надання. 

  

 

 

 

                                                                                

Начальник відділу 

містобудування та архітектури                                     В.Донков 

 

 

 

 

                                                                            

       

 

 

           


