
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 27.06.2019 р. № 1618 

м. Вінниця 
 

Про Порядок надання дозволу на тимчасове 

встановлення гаражних боксів в дворах 

багатоквартирних житлових будинків на 

території Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади учасникам бойових дій, 

членам сімей загиблих (померлих) осіб, які брали 

безпосередню участь в проведенні 

антитерористичної операції та/або здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, що здійснюються шляхом проведення 

операції Об’єднаних сил (ООС)  

 

З метою забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій 

щодо соціального захисту жителів Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади, які брали безпосередню участь в проведенні антитерористичної 

операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій 

та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції 

Об’єднаних сил (ООС) та отримали статус учасника бойових дій, а також членам 

сімей загиблих (померлих) осіб під час участі в антитерористичній операції 

та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 

і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганські 

областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС) 

та з метою визначення процедури надання дозволів на тимчасове встановлення 

гаражних боксів в дворах багатоквартирних житлових будинків на території 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади таким особам, керуючись 

ч.1 ст.52 та ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1.   Затвердити Порядок надання дозволу на тимчасове встановлення гаражних 

боксів в дворах багатоквартирних житлових будинків на території Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади учасникам бойових дій, членам сімей 

загиблих (померлих) осіб, які брали безпосередню участь в проведенні 



антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації в Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом 

проведення операції Об’єднаних сил (ООС), згідно з Додатком 1 до даного 

рішення.   

2. Затвердити Типовий договір про порядок використання тимчасово 

встановленого гаражного боксу, згідно з Додатком 2 до даного рішення.    

3.    Уповноважити міське комунальне підприємство «Архітектурно-будівельний 

сервіс» на укладення Договору про порядок використання тимчасово 

встановленого гаражного боксу. 

4.   Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської 

ради від 30.04.2015 року № 882 «Про порядок надання дозволу на тимчасове 

встановлення гаражних боксів в дворах багатоповерхових будинків на території 

м. Вінниці учасникам бойових дій, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів 

війни, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні 

її проведення» зі змінами внесеними рішенням виконавчого комітету міської 

ради від 23.02.2017 року №450 «Про внесення змін та доповнень в додаток №1 

до рішення виконкому міської ради від 30.04.2015 року №882». 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника                                                                                                

міського голови С. Тимощука.  

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                    С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 27.06.2019 р. № 1618 

 

 
                                                         ПОРЯДОК 

надання дозволу на тимчасове встановлення гаражних боксів в дворах 

багатоквартирних житлових будинків на території Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади учасникам бойових дій, членам сімей 

загиблих (померлих) осіб, які брали безпосередню участь в проведенні 

антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, що здійснюються 

шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)  
 

       Цей Порядок визначає умови надання виконавчим комітетом Вінницької міської 

ради дозволів на тимчасове встановлення гаражних боксів в дворах багатоквартирних 

житлових будинків (надалі-гаражних боксів) особам, які брали безпосередню участь в 

проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації в Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом 

проведення операції Об’єднаних сил (ООС) та отримали статус учасника бойових дій, 

а також членам сімей загиблих (померлих) осіб під час участі в антитерористичній 

операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганські 

областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС).  
                                                

1.Загальні положення. 
1.1.Право на тимчасове встановлення гаражного боксу в дворі багатоквартирного 

житлового будинку надається згідно з рішенням виконавчого комітету Вінницької 

міської ради членам Вінницької міської об’єднаної територіальної громади (жителям, 

що постійно проживають та зареєстровані на території Вінницької ОТГ), яким 

встановлено статус учасника бойових дій/статус члена сім’ї загиблого, видано 

посвідчення встановленого зразка та які мають зареєстровані на себе особисто 

транспортні засоби, особисто ними користуються і використовуватимуть гаражні бокси 

для зберігання таких транспортних засобів, а саме: 

1.1.1.Учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь в АТО/ООС; 

1.1.2.Членам сімей загиблих (померлих) осіб під час участі в АТО/ООС. 
1.2.Встановлення гаражних боксів у дворах багатоквартирних житлових будинків, в 

яких проживають (зареєстровані) особи визначені в п.п.1.1.1 та 1.1.2. (або поблизу місця 

проживання (реєстрації), може бути дозволено тільки при наявності вільних місць, які 

відповідають вимогам планувальних, протипожежних, санітарних норм, умовам 

збереження існуючих підземних інженерних мереж та при умові погодження з 

жителями прилеглих будинків (будинку) місця розташування гаражного боксу. 

Погодження проводиться зацікавленою особою (заявником) шляхом збору підписів від 

більшості (не менше 50%+1 власник) власників квартир житлових будинків (будинку). 



1.3.Гаражний бокс - тимчасова споруда, що виготовляється з полегшених металевих 

конструкцій, розміщується тимчасово, без улаштування фундаменту, погребів та 

оглядових ям. 

1.4.Гаражний бокс в експлуатацію не приймається і право власності на нього не 

оформляється. 

1.5.На місці визначеному для тимчасового встановлення гаражного боксу, 

забороняється будівництво капітальних споруд. 

1.6.Дозволом для встановлення гаражного боксу є рішення або витяг з відповідного 

рішення виконавчого комітету міської ради. Дозвіл надається одноразово. 

1.7.Дозвіл на тимчасове встановлення гаражного боксу втрачає свою чинність без 

прийняття окремого рішення виконавчого комітету про втрату чинності дозволу в разі: 

1.7.1.смерті особи, якій надавався дозвіл на встановлення гаражного боксу; 

1.7.2.зміни місця проживання (реєстрації) особи, якій надавався дозвіл на встановлення 

гаражного боксу; 

1.7.3.не встановлення гаражного боксу протягом 6 місяців з дня отримання рішення чи 

витягу з відповідного рішення виконавчого комітету міської ради. 

1.8.При настанні інших обставин, які зумовлюють необхідність припинення (втрату 

чинності) дозволу на тимчасове встановлення гаражного боксу, виконавчі органи 

міської ради надсилають особі, якій було надано дозвіл на тимчасове встановлення 

гаражного боксу, повідомлення з вимогою знести гаражний бокс. Повідомлення 

надсилається за підписом заступника міського голови. 

1.9.Встановлення гаражного боксу, згідно з цим Порядком, є тимчасовим до початку 

можливих робіт по прокладці підземних комунікацій, відведення земельної ділянки, на 

якій знаходиться гаражний бокс, у користування (власність), інших випадків, 

визначених законом або рішенням органів місцевого самоврядування. У зазначених 

випадках гаражний бокс підлягає демонтажу силами і засобами громадянина, якому 

надано дозвіл на тимчасове встановлення гаражного боксу.  

1.10.Місце, надане для встановлення гаражного боксу передавати у користування 

(оренду) іншим фізичним або юридичним особам заборонено та приватизації не 

підлягає. Дозвіл на тимчасове встановлення гаражного боксу наданий особі визначеній 

в п.п.1.1.1 та 1.1.2. не поширюється на членів його сім’ї та не входить до складу 

спадщини. 

  

2.Порядок надання дозволу на встановлення гаражного боксу. 
2.1.Для розгляду питання щодо надання дозволу на тимчасове встановлення гаражного 

боксу, громадяни звертаються з письмовою заявою до виконавчого комітету міської 

ради та надають наступні документи: 

2.1.1.заява на ім’я міського голови; 

2.1.2.копія паспорта громадянина України (перша, друга сторінки та сторінка з 

відомостями про реєстрацію); 

2.1.3.копії документів, що підтверджують приналежність особи до однієї з категорій 

громадян (посвідчення та довідка з єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, 

які мають право на пільги); 

2.1.4.копію документу, що засвідчує безпосередню участь в АТО/ООС; 

2.1.5.копія реєстраційного документа на транспортний засіб (свідоцтво, технічний 

паспорт), що зареєстрований за особою, яка відноситься до однієї з категорій громадян 

визначених в п.п. 1.1.1 та 1.1.2 Порядку; 



2.1.6. копія посвідчення водія, виданого особі, яка відноситься до однієї з категорій 

громадян визначених в п.п. 1.1.1 та 1.1.2 Порядку. 

2.2.Перелік документів не є вичерпним. Виконавчі органи міської ради мають право 

витребувати у зацікавлених осіб інші документи, якщо виникає необхідність з’ясування 

додаткових обставин. 

2.3.Зазначені вище копії документів та їх оригінали (для звірки) зацікавлені особи 

зобов’язані надати до виконавчих органів міської  ради у термін до одного місяця з дня 

подання заяви.  

2.4.У разі неподання, подання не в повному обсязі або з порушенням встановленого 

строку для подання зазначених вище документів, заява залишається без розгляду, про 

що повідомляється зацікавлена особа.  

2.5.Опрацювання заяв, перевірка поданих зацікавленою особою документів, їх 

витребовування та підготовка проектів рішень виконавчого комітету міської ради 

покладається на міське комунальне підприємство «Архітектурно-будівельний сервіс». 

2.6.За поданням (заявкою) міського комунального підприємства «Архітектурно-

будівельний сервіс», департамент  архітектури та містобудування міської ради у 15-ти 

денний термін надає інформацію-висновок про можливість розміщення гаражного 

боксу за місцем проживання (реєстрації) заявника і у разі такої можливості, надає МКП 

«Архітектурно-будівельний сервіс», як додаток до інформації, схеми місця 

розташування гаражного боксу М 1:2000 та М 1:500, виконані на наявних 

топографічних матеріалах з геоінформаційної системи (ГІС) для відповідного 

погодження.   

2.7.Місце, запропоноване для встановлення гаражного боксу, підлягає обов’язковому 

погодженню заявником:  

- з відповідними службами міста, а саме: ПАТ «Вінницягаз», ВМЕМ, КП 

«Вінницяоблводоканал», КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», особою, яка здійснює 

функції з управління багатоквартирним будинком (управляюча компанія, ОСББ), та 

іншими організаціями (у разі необхідності); 

-  з жителями прилеглих будинків (будинку). Погодження проводиться зацікавленою 

особою (заявником) шляхом збору підписів від більшості (не менше 50%+1 власник) 

власників квартир житлових будинків (будинку). 

2.8.У разі відсутності вільного місця для тимчасового встановлення гаражного боксу за 

місцем проживання (реєстрації) заявника, департамент архітектури та містобудування 

міської ради надає обґрунтовану інформацію-висновок до міського комунального 

підприємства «Архітектурно-будівельний сервіс». У свою чергу міське комунальне 

підприємство «Архітектурно-будівельний сервіс» повідомляє зацікавлену особу про 

відсутність місця для тимчасового встановлення гаражного боксу.  

2.9.Після прийнятого виконавчим комітетом міської ради рішення про надання дозволу 

на тимчасове встановлення гаражного боксу, громадянин зобов’язаний укласти Договір 

про порядок використання встановленого гаражного боксу, що затверджений Додатком 

2 до рішення.  

 

  

 

В.о. керуючого справами виконкому                                           С. Чорнолуцький 
 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 27.06.2019 р. № 1618 

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР 

про порядок використання тимчасово встановленого гаражного боксу 

 

 «____»____________20___р.                                                                        м. Вінниця  

                                                                   
      Міське комунальне підприємство «Архітектурно-будівельний сервіс» (надалі-

Сторона 1) в особі начальника Плахотнюка Анатолія Васильовича, який діє на підставі 

Статуту, на виконання рішення  виконавчого комітету Вінницької міської ради від «___» 

__________   ______ року № ___________________________________________  

та ____________________________________________________(надалі-Сторона 2), що 

проживає:__________________________________, уклали цей Договір про наступне: 

1.Предмет договору 

1.1.Сторона-1 визначає для Сторони-2 порядок використання тимчасово встановленого 

гаражного боксу, розміщеного на території Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади, на підставі рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради про надання 

дозволу на тимчасове встановлення гаражного боксу, за 

адресою:______________________________________________________. 

1.2.Характеристики конструкції: 

а) виготовлена з матеріалу: ___________________;  

б)наявність підключення конструкції до інженерних мереж:______________   ; 

в)орієнтовний розмір конструкції:_________________; 

1.3.Призначення конструкції:_____________________________________________.  

 

2. Обов’язки сторін 

2.1. Сторона - 1 зобов’язується: 

2.1.1.Визначити порядок використання тимчасово встановленого гаражного боксу. 

2.2. Сторона - 2 зобов’язується: 

2.2.1.Використовувати гаражний бокс відповідно до призначення. 

2.2.2.Не використовувати гаражний бокс в комерційних цілях.  

2.2.3.Не передавати право користування гаражним боксом третім особам. 

2.2.4.Не змінювати розміри гаражного боксу. 

2.2.5.Виконувати приписи компетентних органів державної влади, місцевого 

самоврядування, комунальних підприємств та надавати на їх вимоги документи, пов’язані 

з використанням гаражного боксу. Вільно допускати уповноважених представників цих 

органів та Сторони-1 для перевірки дотримання порядку користування гаражним боксом. 

2.2.6.Дотримуватись вимоги щодо єдиного кольорового опорядження тимчасових 

конструкцій на території громади – а саме: стіни та дах гаражу повинні бути пофарбовані 

фарбою світло сірого кольору (RAL 7047). 

2.2.7.Дотримуватись правил протипожежної безпеки, санітарних правил та правил 

безпеки при поводженні з електроенергією. 

2.2.8.Забезпечувати доступ інженерних служб (уповноважених організацій) на ремонт, 

прокладку і обслуговування інженерних мереж.  

2.2.9.Не облаштовувати в гаражному боксі підвалів, погребів, оглядових ям. 



2.2.10.Здійснювати прибирання території прилеглої до гаражного боксу, з метою 

забезпечення утримання території в належному стані, згідно затверджених правил 

благоустрою, що діють на території громади. 

2.2.11.Обов’язково повідомляти Сторону-1 про зміну місця проживання (реєстрації), не 

встановлення гаражного боксу протягом 6 місяців з дня отримання дозволу або інші 

обставини, які зумовлюють припинення (втрату чинності) дозволу наданого виконавчим 

комітетом Вінницької міської ради та припинення дії Договору. 

2.2.12.Здійснити власними силами та засобами, а також за власний рахунок, демонтаж 

гаражного боксу у разі припинення (втрати чинності) дозволу. У разі настання обставин, 

за яких демонтаж гаражного боксу здійснюється Стороною-1, відшкодувати їй вартість 

робіт по демонтажу гаражного боксу, послуг зі зберігання гаражного боксу та майна, що 

знаходилось в гаражному боксі на час його демонтажу.  

 

3. Права сторін 

3.1. Сторона - 1 має право: 

3.1.1.У разі не виконання умов Договору розірвати його в односторонньому порядку, 

інформувати виконавчі органи міської ради про настання обставин, які зумовлюють 

необхідність припинення (втрату чинності) дозволу та направлення повідомлення з 

вимогою знести гаражний бокс. 

3.1.2.У разі не виконання повідомлення щодо знесення гаражного боксу, демонтувати 

гаражний бокс особисто або уклавши відповідні договори з іншими особами. 

3.2.Сторона-2 має право: 

3.2.1.Використовувати гаражний бокс на умовах та у порядку, визначеними Порядком та 

даним Договором. 

3.2.2.Здійснювати підключення до інженерних мереж за погодженням з відповідними 

службами із додержанням технічних вимог. 

3.2.3.Для належного виконання підпункту 2.2.10. даного Договору залучати на договірних 

умовах як юридичних, так фізичних осіб та самостійно визначати умови таких договорів. 

 

4. Відповідальність сторін 

4.1.У випадку порушення Договору, винна Сторона несе відповідальність згідно з 

законодавством України. 

4.2.Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її 

вини (умислу чи необережності). 

4.3.Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що 

вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору. 

4.4.Сторона-2 несе повну відповідальність за дотримання протипожежних та санітарних 

правил та наслідки, які настають при недотриманні вищезазначених правил. 

 

5. Заключні положення. 

5.1.Договір діє  з ___________________ до ____________________ 20___ року. 

5.2.Договір складений у двох примірниках українською мовою, по одному для кожної із 

Сторін, які мають однакову юридичну силу. 

5.3.Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами. 

5.4.Сторона-2 зобо’язана щорічно з’являтись до Сторони-1 для укладення договору на 

новий термін. 

5.5. Підписанням даного Договору Сторона-2 надає Стороні-1 згоду на обробку своїх 

персональних даних у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних 

даних». 

 



6. Реквізити, підписи Сторін  

 

Сторона-1  Сторона-2 

 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                                 С. Чорнолуцький 


