
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 21.01.2021 р. № 100 

м. Вінниця 

 

Про затвердження Порядку  

тимчасового затримання  

транспортних засобів інспекторами  

з паркування відділу паркування  

департаменту енергетики транспорту  

та зв’язку Вінницької міської ради  

 

 

       З метою забезпечення організації належної роботи інспекторів з паркування 

відділу паркування департаменту енергетики транспорту та зв’язку міської ради, 

відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів» від 

21.12.2017 №2262-VIII, постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 №990 

«Про затвердження Порядку тимчасового затримання інспекторами з паркування 

транспортних засобів та їх зберігання», керуючись п.п.7-1 п. «а» ч.1 ст.30, ч.6 ст.59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради  

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Порядок тимчасового затримання транспортних засобів 

інспекторами з паркування відділу паркування департаменту енергетики 

транспорту та зв’язку Вінницької міської ради, згідно додатку 1 до цього 

рішення. 

2. Затвердити форму Акту огляду та тимчасового затримання транспортного 

засобу, згідно додатку 2 до цього рішення. 

3. Затвердити розміри плат за транспортування і зберігання тимчасово 

затриманих інспекторами з паркування відділу паркування департаменту 

енергетики транспорту та зв’язку Вінницької міської ради транспортних 

засобів на спеціальних майданчиках (стоянках), згідно додатку 3 до цього 

рішення. 

4. Уповноважити директора департаменту енергетики транспорту та зв’язку 

Вінницької міської ради на укладання договору про надання послуг з 

доставляння (транспортування) тимчасово затриманих транспортних засобів 

із міським комунальним підприємством «Архітектурно-будівельний сервіс», 



яке приводитиме діяльність, пов’язану із доставлянням (транспортуванням) 

транспортних засобів. 

5. Міському комунальному підприємству «Архітектурно-будівельний сервіс», 

здійснювати доставляння (транспортування) тимчасово затриманих 

транспортних засобів для зберігання на спеціальний майданчик (стоянку) за 

допомогою спеціального автомобіля - евакуатора за повідомленням 

інспекторів з паркування відділу паркування департаменту енергетики 

транспорту та зв’язку Вінницької міської ради на умовах та в порядку 

визначеному договором про надання послуг з доставляння (транспортування) 

тимчасово затриманих транспортних засобів. 

6. Начальнику міського комунального підприємства «Архітектурно-

будівельний сервіс», забезпечити страхування цивільної відповідальності 

суб’єкта господарювання, що надає послуги із транспортування 

транспортних засобів у разі тимчасового затримання транспортних засобів, 

за шкоду, яка може бути заподіяна транспортному засобі при здійсненні його 

транспортування. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови 

М.Форманюка, С.Тимощука. 

 

 

 

Міський голова                                                                                              С.Моргунов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
до рішення виконавчого 
комітету міської ради  
від 21.01.2021 р. №100 

 

ПОРЯДОК 

тимчасового затримання транспортних засобів  

 інспекторами з паркування відділу паркування  

департаменту енергетики транспорту та зв’язку  

Вінницької міської ради 

 

1. Порядок тимчасового затримання транспортних засобів (надалі – Порядок) 

інспекторами з паркування відділу паркування департаменту енергетики 

транспорту та зв’язку Вінницької міської ради визначає процедуру тимчасового 

затримання, зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках 

(стоянках) та їх повернення. 

2. Тимчасове затримання транспортного засобу інспекторами з паркування відділу 

паркування департаменту енергетики транспорту та зв’язку Вінницької міської 

ради проводиться у випадках, передбачених статтею 265-4 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення якщо транспортний засіб: 

2.1. Поставлено на проїзній частині у два і більше рядів. 

2.2. Розташовано у заборонених правилами дорожнього руху місцях зупинки або 

стоянки, а саме: 

2.2.1.На залізничних переїздах. 

2.2.2. На естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними. 

2.2.3. На пішохідних переходах і ближче 10 метрів до них з обох боків, крім 

випадків зупинки для надання переваги у русі. 

2.2.4. На перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної 

частини за відсутності на ній пішохідного переходу, за винятком зупинки для 

надання переваги у русі та зупинки проти бокового проїзду на Т-подібних 

перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга. 

2.2.5. На проїзній частині, де відстань між суцільною лінією розмітки чи 

протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився, 

менше 3 метрів. 

2.2.6. Ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних 

транспортних засобів, а за їх відсутності – ближче 30 метрів від дорожнього знака 

такої зупинки з обох боків. 

2.2.7.  Ближче 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт і у зоні їх 

виконання. 

2.2.8. У місцях, де буде неможливим зустрічний роз’їзд або об’їзд транспортного 

засобу, що зупинився. 

2.2.9. Ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо у місці 

виїзду. 

2.3. Своїм розташуванням робить неможливим рух інших транспортних засобів або 

створює перешкоду для руху пішоходів, у тому числі осіб з інвалідністю на 

спеціальних засобах пересування та пішоходів із дитячими візками. 

2.4. Розташовано на виділеній смузі для руху громадського маршрутного 



транспорту. 

2.5. Розташовано на позначеній відповідними дорожніми знаками та/або 

дорожньою розміткою велодоріжці. 

2.6. Перешкоджає руху або роботі снігоприбирального та іншого технологічного 

комунального транспорту у разі запровадження надзвичайного стану або у разі 

оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації. 

2.7. Порушує схему паркування транспортних засобів – блокує проїзд по двох або 

більше смугах руху. 

3. Інспекторам з паркування заборонено брати участь у здійсненні евакуації 

транспортних засобів у випадках, непередбачених законом України. 

4. Доставляння транспортного засобу на спеціальний майданчик (стоянку) 

здійснюється за допомогою спеціальних автомобілів-евакуаторів (надалі – 

евакуатор). 

5. Для доставляння (транспортування) транспортного засобу на спеціальний 

майданчик (стоянку) інспектор з паркування викликає евакуатор комунального 

підприємства, з яким для доставляння (транспортування) тимчасово затриманих 

транспортних засобів укладено договір. 

6. Після прибуття евакуатора інспектор з паркування у присутності двох понятих і 

представника комунального підприємства, якому належить евакуатор, складає акт 

огляду та тимчасового затримання транспортного засобу (надалі – Акт) із 

зазначенням: 

6.1. Дати, часу, місця порушення і підстави для тимчасового затримання та 

доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик (стоянку).  

6.2. Посади, місця роботи, прізвища, імені та по батькові особи, яка приймає 

рішення про тимчасове затримання і доставлення транспортного засобу на 

спеціальний майданчик (стоянку). 

6.3. Типу, марки, державного реєстраційного номера, переліку візуальних недоліків 

та пошкоджень транспортного засобу, що тимчасово затримується і доставляється 

на спеціальний майданчик (стоянку). 

6.4. Найменування, місцезнаходження та номера телефону комунального 

підприємства, яке доставляє транспортний засіб на спеціальний майданчик 

(стоянку), державного реєстраційного номера евакуатора. 

6.5.Адреси місця зберігання транспортного засобу. 

6.6. Посади, прізвища, імені та по батькові особи, яка виконує роботи з доставлення 

транспортного засобу на спеціальний майданчик (стоянку). 

7. Акт підписують присутні під час його складання особи: 

7.1. Інспектор з паркування, який прийняв рішення про тимчасове затримання 

транспортного засобу. 

7.2. Особа, яка виконує роботи з доставлення такого транспортного засобу на 

спеціальний майданчик (стоянку). 

7.3. Двоє понятих. 

8. До Акта за можливості додається фотографія транспортного засобу, що підлягає 

тимчасовому затриманню. 

9. Інспектор з паркування невідкладно інформує про тимчасове затримання 

транспортного засобу відповідні підрозділи Національної поліції із зазначенням 

державного номера затриманого транспортного засобу, точного часу його 

затримання та місця зберігання (адреса та телефони спеціального майданчика               



(стоянки)), відповідно до статті 279-4 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

10. Повернення транспортного засобу, затриманого шляхом доставки для 

зберігання на спеціальний майданчик (стоянку) відбувається невідкладно після 

сплати штрафу за вчинене правопорушення та оплати вартості послуг із 

транспортування та зберігання транспортного засобу за зверненням: 

10.1. Фізичної особи або керівника юридичної особи за якою зареєстровано 

транспортний засіб. 

10.2. Належного користувача транспортного засобу – якщо до Єдиного державного 

реєстру транспортних засобів внесено відомості про належного користувача 

відповідного транспортного засобу. 

10.3. Особи, яка виконує повноваження керівника юридичної особи – якщо в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань відсутні на момент запиту відомості про керівника 

юридичної особи, за якою зареєстрований транспортний засіб. 

10.4. Особи, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України, або особи, 

яка керувала транспортним засобом на момент вчинення правопорушення. 

11. Строк затримання транспортного засобу обчислюється з моменту складення 

Акта, а строк зберігання – з моменту доставлення транспортного засобу на 

спеціальний майданчик (стоянку). 

12. Відповідальна особа, зазначена у статті 14-2 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, має право доступу до тимчасового затриманого 

транспортного засобу на спеціальному майданчику (стоянці) у присутності особи, 

відповідальної за зберігання такого транспортного засобу. 

13. Повернення тимчасово затриманого транспортного засобу, який зберігається на 

спеціальному майданчику (стоянці), здійснюється за письмовим зверненням 

відповідальних осіб, визначених у статті 14-2 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення за умови оплати ними витрат, пов'язаних з транспортуванням та 

зберіганням такого транспортного засобу, та пред'явлення відповідної постанови у 

справі про адміністративне правопорушення. 

14. За доставляння (транспортування) евакуатором і зберігання тимчасово 

затриманого транспортного засобу на спеціальному майданчику (стоянці) 

справляється плата, розмір якої затверджується рішенням виконавчого комітету 

Вінницької міської ради з урахуванням розмірів плат затверджених спільним 

наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України від 10.10.2013р. № 

967/1218/869 «Про затвердження розмірів плат за транспортування і зберігання 

тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальних майданчиках 

(стоянках)». 

15. На спеціальному майданчику (стоянці), особою, яка відповідальна за зберігання 

транспортного засобу, ведеться у встановленому порядку облік (журнал) прийняття 

і видачі тимчасово затриманих транспортних засобів. 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                     С. Чорнолуцький 
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Додаток 2 
до рішення виконавчого 
комітету міської ради  
від 21.01.2021 р. №100 

 
 

АКТ 

огляду  та тимчасового затримання транспортного засобу 

№_____________ 

 

 

«___»___ 20___ року о «___» год. «___» хв.___________________________  

                                                                                                                                                 (місце складання акта) 
Я,______________________________________________________________, 

(інспектор з паркування, який приймає рішення про тимчасове затримання і доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи 

стоянку) 
відповідно до____________________________________________________, 

у присутності понятих: 

1._____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

(П. І. Б., місце проживання (перебування), контактний номер телефону) 
2._____________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
(П. І. Б., місце проживання (перебування), контактний номер телефону) 

здійснив огляд та тимчасове затримання транспортного засобу __________ 

__________________________________________________________________  
(тип, марка, номерний знак) 
через доставлення для зберігання на спеціальний 

майданчик/стоянку:_____________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (місце знаходження місця зберігання транспортного засобу) 
Огляд та тимчасове затримання транспортного засобу здійснено у зв'язку з 

_______________________________________________________________ 

(зазначити підстави для тимчасового затримання транспортного засобу, визначені ст. 2654 КУпАП) 
Транспортний засіб належить:______________________________________ 

________________________________________________________________ 

(П. І. Б. та місце проживання/перебування) 
Зовнішній вигляд транспортного засобу: 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(зазначається перелік деталей та агрегатів, яких не вистачає, стан лакофарбо-вого покриття, наявність механічних пошкоджень, наявність 

вантажу, інших речей та їх стан) 
 

 

Транспортний засіб для його примусового переміщення 

прийняв:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(найменування, місце розташування та номер телефону комунального підприємства, яке доставляє  на спеціальний майданчик чи стоянку 

транспортний засіб)  

________________________________________________________________ 



(посада, П. І. Б. та підпис особи, яка здійснюватиме примусове переміщення транспортного засобу) 
Відстань переміщення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи 

стоянку становить ______________________________________км. 
                                                    (зазначається особою, яка здійснила примусове переміщення транспортного засобу) 

До акта додаються: фотоматеріали (відеозаписи) 

                                                                           (необхідне підкреслити) 
Транспортний засіб на тимчасове зберігання 

прийняв: ______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 (місце розташування місця зберігання транспортного засобу, посада, П. І. Б., номер телефону) 
Підпис водія_______________ 

                                                  (підпис) 

Підписи понятих: 
1. ___________________                                           2. __________________ 
                              (підпис)                                                                                                                          (підпис) 

 

Підпис інспектора з паркування, який (яка) склав (ла) акт ______________ 
                                                                                                                                                          (підпис) 
 

 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                     С. Чорнолуцький 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 
 
 
 
 
 
 
                      



                     Додаток 3 
до рішення виконавчого 
комітету міської ради  
від 21.01.2021 р. №100 

_____ 

РОЗМІРИ ПЛАТ 

за транспортування і зберігання тимчасово затриманих інспекторами з 

паркування відділу паркування департаменту енергетики транспорту та 

зв’язку Вінницької міської ради транспортних засобів на спеціальних 

майданчиках (стоянках) 
 

1. Розмір плати за транспортування і зберігання тимчасово затриманих 

інспекторами з паркування транспортних засобів на спеціальних майданчиках 

(стоянках) (надалі - Розмір плати) стягується з відповідальної особи, а саме: 

 1.1. Фізичної особи або керівника юридичної особи за якою зареєстровано 

транспортний засіб. 

 1.2. Належного користувача транспортного засобу – якщо до Єдиного державного 

реєстру транспортних засобів внесено відомості про належного користувача 

відповідного транспортного засобу 

 1.3. Особи, яка виконує повноваження керівника юридичної особи – якщо в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань відсутні на момент запиту відомості про керівника 

юридичної особи, за якою зареєстрований транспортний засіб. 

 1.4. Особи, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України, або особи, 

яка керувала транспортним засобом на момент вчинення правопорушення. 

2. Розмір плати визначено без урахування податку на додану вартість, який 

справляється відповідно до Податкового кодексу України: 

№ з/п Найменування послуги Одиниця виміру Розмір плати, грн за один 

транспортний засіб 

1 Транспортування транспортного засобу на 

спеціальний майданчик (стоянку) повною 

масою: 

 

 
 

 

 

до 2000 кг включно За послугу 600 грн 

 

від 2000 до 3000 кг За послугу 700 грн 
 

від 3000 кг За послугу 850 грн 

2 Зберігання транспортного засобу на 

спеціальному майданчику (стоянці): 
 

 
 

 
 

за першу-сьому добу, включно за добу 120 
 

за кожну наступну добу, починаючи з 

восьмої доби 
за добу 20 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                С. Чорнолуцький 



 

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку 

 

Богуславський Генадій Вікторович 

 

Начальник відділу паркування 


