
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження Правил паркування транспортних! 
засобів у м. Бровари 

Відповідно до ст. 8, 10, 12, 266, пункту 5 розділу XIX Податкового 
кодексу України, пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 
03.12.2009р. № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних 
засобів», з метою формування єдиної загальноміської політики щодо 
організації та порядку паркування транспортних засобів на території міста 
Бровари, створення умов для забезпечення якісних послуг з паркування, 
збільшення надходжень до міського бюджету, враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань соціально - економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів і цін та постійної комісії з питань комунальної власності і 
приватизації, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Правила паркування транспортних засобів у м. Бровари,що 
додаються. 

2.Дане рішення набуває чинності на території міста з дати його 
опублікування в засобах масової інформації. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Голубовського Г.П. 

Міський голова І.В.Сапожко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Броварської міської ради 
від № 

Правила 
паркування транспортних засобів у м. Бровари 

Загальна частина 
1. Правилами паркування транспортних засобів (далі - Правила) визначається 
порядок паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах м. Бровари з метою: 

- впорядкування паркування автотранспорту, розвитку мережі місць паркування, 
впровадження сучасних методів їх організації, відповідно до Законів України "Про 
благоустрій населених пунктів", "Про автомобільні дороги", "Про місцеве 
самоврядування в Україні",Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", 
Постанови Кабінету Міністрів України від 3.12. 2009 р. N 1342 "Про затвердження 
Правил паркування транспортних засобів»; 

- поліпшення умов дорожнього руху шляхом розвантаження центральних вулиць 
міста, збільшення пропускної спроможності їх проїжджої частини; 

- підвищення рівня безпеки дорожнього руху, дисципліни водіїв та культури 
паркування автотранспортних засобів. 
2. Ці Правила поширюються на фізичних та юридичних осіб, які розміщують 
транспортні засоби на майданчиках для паркування (далі - користувачі), а також на 
суб'єктів господарювання, які утримують такі майданчики і надають послуги з 
платного паркування транспортних засобів. 
3. Ці правила не поширюються на організацію та порядок надання послуг зі 
зберігання транспортних засобів ( автомобілів, автобусів, мотоциклів, моторолерів, 
мотоколясок, мопедів та причепів), що належать громадянам, а також транзитних 
транспортних засобів, що здійснюють міжнародні та міжміські перевезення, що 
регламентовано Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. №115 «Про 
затвердження Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках» 
4. Суб'єкти господарювання, які надають послуги з платного паркування 
транспортних засобів, зобов'язанні надавати ці послуги з дотриманням вимог 
чинного законодавства. 
5. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні: 

Вартість послуг з утримання майданчиків для платного паркування -
економічно обгрунтовані витрати оператора під час надання послуг з утримання 
майданчиків для платного паркування; 

Відведені майданчики для паркування - майданчики для паркування, розміщені 
в межах проїзної частини вулиці, дороги або тротуару та обладнані відповідно до 
вимог цих Правил, Правил дорожнього руху і чинного законодавства. 

Контролер - працівник оператора (в тому числі найманий), що здійснює 
стягнення збору за паркування автотранспорту з водіїв в місцях платної парковки. 

Місце для паркування - місце стоянки одного транспортного засобу на 
майданчику для паркування, позначене дорожньою розміткою відповідно до Правил 
дорожнього руху; 

Оператор - суб'єкт господарювання, який здійснює обладнання та утримання 
майданчика для паркування та надає послуги з платного паркування транспортних 
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Плата за паркування - сума коштів, яка сплачується самим водієм або 

юридичною особою, яку він представляє, за місце паркування. 
Платіжні документи - паркувальний талон або фіскальний чек, яким 

засвідчується дата та час паркування.; 
Послуги з паркування транспортних засобів - результат господарської 

діяльності, спрямованої на забезпечення безпеки руху транспортних засобів та 
пішоходів, належного благоустрою відведеної території відповідно до нормативів, 
стандартів, порядку і правил, підвищення дисципліни сплати збору за паркування 
автотранспорту, встановленого чинним законодавством; 

Спеціально обладнані місця - це місця для платного паркування транспортних 
засобів, розміщені за межами смуг руху проїзної частини доріг, які мають розмітку, 
обладнані дорожніми знаками, спеціальними технічними пристроями (огорожею, 
в'їзними та виїзними терміналами, приміщеннями для контролерів тощо); 

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 
6. Виконавчий комітет Броварської міської ради : 
- приймає рішення про створення конкурсного комітету; 
- визначає на конкурсних засадах Оператора для здійснення організації, 

експлуатації майданчиків для паркування у місті; 
- встановлює /погоджує Оператору тариф на надання послуг з паркування 
автотранспорту. 
7. Управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради 
виготовляє наступні документи: 
- схеми визначення території майданчиків для платного паркування на топографічній 
основі в масштабі М 1:2000, погоджене з управліннями містобудування і 
архітектури; 
- схему організації дорожнього руху на території майданчиків для платного 
паркування, погоджену з УДАЇ ГУ МВС в Київській області . 
8. Контроль за наданням послуг Оператором здійснюють органи державної влади та 
місцевого самоврядування в межах покладених повноважень. 

Організація відведення майданчиків для платного паркування 
9. Перелік місць розміщення майданчиків для платного паркування транспортних 
засобів у м. Бровари затверджується рішенням виконавчого комітету Броварської 
міської ради за погодженням з УДАЇ ГУ МВС в Київській області. За поданням 
відповідних служб, можуть вноситись зміни в перелік місць розташування 
майданчиків для паркування, які обов'язково затверджуються виконавчим 
комітетом. 
10. На відведених майданчиках для платного паркування ( в обсязі 10 відсотків 
загальної кількості, але не менш як одне місце ) облаштовується місце для 
пільгового паркування транспортних засобів інвалідів з їх позначенням відповідними 
дорожніми знаками та розміткою або іншими інформаційними покажчиками. 
Відстань від в'їзду на майданчик для платного паркування до найближчого такого 
місця не повинна перевищувати 50 метрів. На місцях для паркування автомобілів 
та інших транспортних засобів, які перевозять інвалідів, не можуть бути розміщені 
інші транспортні засоби. При порушенні Правил користувачі цих засобів несуть 
відповідальність згідно із законодавством. 
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11. Схема розташування майданчиків для платного паркування доводиться до відома 
учасників дорожнього руху через засоби масової інформації, а конкретні місця для 
паркування - шляхом встановлення дорожніх знаків і нанесення дорожньої розмітки 
згідно з Правилами дорожнього руху. 

12. Забороняється: 
- справляння з водіїв плати за паркування транспортних засобів за межами 

паркувального майданчику; 
- організація майданчиків для платного паркування транспортних засобів на 

проїжджих частинах вулиць у межах, прилеглих до дитячих дошкільних закладів, 
загальноосвітніх шкіл, міських кладовищ, у парках та скверах; 

- торгівля на місцях платного паркування транспортних засобів; 
13. Функціонування майданчиків для платного паркування може бути призупинено 
або припинено: 

- у разі виконання робіт з ремонту (реконструкції) вулично - дорожньої мережі; 
- зміни схеми організації дорожнього руху; 
- проведення спеціальних заходів у м. Бровари (святкові маніфестації, змагання), 

тощо; 
- в інших випадках, передбачених законодавством. 

14. Призупинення або припинення функціонування майданчиків для платного 
паркування приймається за рішенням виконавчого комітету Броварської міської 
ради. 

Функціонування майданчиків для платного паркування 
15. Послуги з утримання майданчиків для платного паркування надаються 
оператором з метою використання таких майданчиків за призначенням, а також 
санітарного очищення, збереження та відновлення їх відповідно до законодавства, 
нормативів, норм, стандартів, порядків і правил з урахуванням вимог безпеки 
дорожнього руху. 
16. Оператор: 
- облаштовує за власний рахунок майданчики для паркування транспортних засобів 
відповідно чинного законодавства та Правил дорожнього руху (встановлює 
паркувальне обладнання, проводить ремонт, монтаж дорожніх знаків та розмітку, 
тощо); 
- надає якісні послуги з паркування транспортних засобів та здійснює контроль за 
повнотою і своєчасністю сплати водіями плати за користування місцями платного 
паркування; 
- забезпечує надходження до бюджету збору за паркування автотранспорту; 
- своєчасно сплачує до бюджету податки та інші відрахування згідно з чинним 
законодавством; 
- дотримується норм і вимог чинного законодавства з охорони навколишнього 
середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, 
екологічної безпеки; 
- здійснює прибирання відведених під платне паркування територій та несе 
відповідальність за дотриманням санітарного стану на місцях платного паркування, 
за порушення правил благоустрою міст. 
- навчає персонал, який обслуговує місця для платного паркування,забезпечує 
контролерів формою, нагрудними знаками та посвідченнями встановленого зразка; 
- взаємодіє з УДАЇ ГУ МВС в Київській області з питань організації паркування та 
контролю за дотриманням Правил паркування; 
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- контролює правильність використання пільг, які надаються окремим категоріям 
громадян і організаціям, щодо користування платними місцями для паркування; 
- при наданні місць для паркування автотранспорту видає водіям касовий чек , 
квитанцію встановленого зразка або інші платіжні документи, передбачені цими 
Правилами; 
-у доступній формі доводить до водіїв автотранспортних засобів, які користуються 
місцями платного паркування, вимоги цих Правил, а також додаткові умови 
(послуги) користування, якщо такі встановлюються; 

17. Оператор може засвідчити відсутність платіжного документа на лобовому склі 
транспортного засобу за допомогою фотозйомки. 

18. Оператор не несе відповідальності за збереження транспортних засобів, 
розміщених на майданчиках для паркування. 

19. Користувач зобов'язаний: 
- поставити транспортний засіб на місце для паркування відповідно до дорожньої 

розмітки та дорожніх знаків, а також з дотриманням вимог цих Правил і Правил 
дорожнього руху; 

- сплатити вартість послуг з утримання майданчиків для платного паркування; 
- розмістити у лівому нижньому куті лобового скла транспортного засобу 

платіжний документ так, щоб забезпечити його видимість для перевірки; 
- після закінчення часу паркування, за який сплачено, звільнити місце паркування 

або сплатити вартість послуг з утримання майданчика для платного паркування за 
час фактичного паркування. 

20. Режим роботи майданчиків для платного паркування, що перебувають у 
комунальній власності встановлюється виконавчим комітетом, а приватних 
Оператором за погодженням з виконавчим комітетом. 

21. У разі, коли внаслідок паркування транспортного засобу з порушенням цих 
Правил або Правил дорожнього руху буде пошкоджено майно оператора, учасників 
дорожнього руху, зелені насадження, створено перешкоди виконанню робіт з 
утримання доріг, інженерних мереж, та споруд, розташованих уздовж дороги, 
користувач несе відповідальність згідно із законом. 

Плата за користування місцями платного паркування 
22. Плата за користування місцями платного паркування включає в себе збір за 
паркування автотранспорту та плату за послуги оператора по експлуатації 
майданчиків для платного паркування . 
23. Оплата здійснюється готівкою (з видачею квитанції) або авансом (оплата 
абонентів) через контролерів оператора шляхом придбання паркувального талону , в 
якому зазначається дата та час розміщення транспортного засобу на майданчику для 
платного паркування . Безготівкова оплата вартості абонементів може здійснюватись 
фізичними та юридичними особами згідно з укладеними з оператором договорами, 
умови яких не можуть суперечити цим Правилам та законодавству України. 
24. Збір за паркування автотранспорту встановлюється окремим рішенням 
Броварської міської ради. 
25. Розмір плати за послуги оператора по експлуатації майданчиків для платного 
паркування автотранспорт}' встановлюється/ погоджується рішенням виконавчого 
комітету Броварської міської ради, згідно поданої калькуляції витрат Оператора. 
26. Паркування автотранспорту терміном до 5 хвилин здійснюється безкоштовно. 
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27. Після закінчення оплаченого часу знаходження транспортного засобу на 

майданчику для паркування допускається безкоштовна пільгова стоянка протягом 10 
хвилин для того, щоб водій сплатив або забрав транспортний засіб з місця парковки. 

28. Якщо користувач відмовився сплатити вартість послуг з утримання 
майданчиків для платного паркування та вартість застосування технічних засобів для 
перешкоджання виїзду, представник оператора складає відповідний акт , який 
підписують два свідки, користувач та представник оператора, і усуває перешкоду для 
виїзду транспортного засобу з майданчика. У такому разі питання сплати вартості 
послуг з утримання майданчиків для платного паркування вирішується у судовому 
порядку. 

29. При паркуванні великогабаритних транспортних засобів вартість паркування 
збільшується пропорційно кількості зайнятих паркувальних місць. 

Відповідальність та контроль 
30. Відповідальність за повноту і правильність обчислення, своєчасність подання 

податкового розрахунку та перерахування збору за місця для паркування до 
місцевого бюджету покладається на Оператора, який організовує та провадить 
діяльність паркування відповідно до чинного законодавства України. 

31. Контроль щодо сплати збору за місця для паркування транспортних засобів 
покладається на Державну податкову інспекцію у м. Бровари . 

Міський голова І.В.Сапожко 


