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вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; (044) 207-18-08; факс 207-18-08

e-mail: ShevchenkoYuV@minregion.gov.ua

_________________ № _______________ на № _______________ від_______________

гр. Ігорю
вул. Новікова, 2а, буд. 42а
м. Одеса
65033
foi+request-58896-
f3cc1c22@dostup.pravda.com.ua

Шановний пане Ігоре!

Управління благоустрою територій та комунального обслуговування
Міністерства розвитку громад та територій України розглянуло Ваш запит на
отримання публічної інформації від 28.11.2019 (реєстр. № ЗПІ-247/17 від
29.11.2019), стосовно надання інформації щодо паркування транспортних засобів в
Україні та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» (далі – Закон), публічна інформація - це відображена та
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була
отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх
обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні
суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації,
визначених цим Законом.

З метою удосконалення наявної практики надання послуг з паркування
транспортних засобів на територіях населених пунктів країни, виконання вимог
Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 03.12.2009 № 1342 Мінрегіон раз на рік узагальнює, аналізує
та розміщує на сайті Міністерства інформацію надану структурними підрозділами
з питань житлово-комунального господарства обласних, Київської міської
державних адміністрацій в розрізі регіонів (додається).

На початок 2019 року в Україні (без урахування даних АР Крим та міста
Севастополь) налічувалося 4119 майданчиків для паркування, з яких 3028 –
відведених та 1091 – спеціально обладнаних. Із них - 1147 майданчиків для
платного паркування (521 відведених та 626 спеціально обладнаних), а паркування
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на 2948 майданчиках (2491 відведених та 457 спеціально обладнаних)
здійснюється безкоштовно.

При цьому 160 відведених майданчиків для платного паркування обладнані
195 паркувальними автоматами, а 84 спеціально обладнаних майданчиків для
платного паркування обладнано в’їзними/виїзними терміналами.

Обладнання і утримання майданчиків для паркування здійснює 928 суб’єктів
господарювання, 112 з яких – комунальні підприємства, 271 – приватні
підприємства та 545 підприємств інших організаційно-правових форм
господарювання.

Разом з тим слід наголосити, що Правила паркування транспортних засобів,
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009
№ 1342 регламентують загальні вимоги організації та порядку паркування
транспортних засобів на вулицях і дорогах населених пунктів та поширюються на
осіб, які розміщують транспортні засоби на майданчиках для паркування, а також
на суб’єктів господарювання, які утримують такі майданчики.

Згідно пункту 561 статті 26, пункту 8 статті 28, пункту 71 статті 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад належить затвердження вимог до
облаштування майданчиків для паркування транспортних засобів з урахуванням
норм, нормативів, стандартів у сфері благоустрою населених пунктів, державних
будівельних норм, технічних умов, Правил дорожнього руху та інших нормативних
документів, підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для
паркування транспортних засобів та прийняття рішень про розміщення,
обладнання та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів
та стоянок таксі на вулицях і дорогах населених пунктів, здійснення контролю за
дотриманням визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо
розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування.

Статтею 20 зазначеного Закону визначено, що державний контроль за
діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування може
здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання органів
державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого
самоврядування наданих їм власних повноважень.

Принагідно повідомляємо, що листи Мінрегіону не встановлюють норм
права і мають лише інформаційний характер.

Додаток: на 3 арк.

З повагою

Заступник начальника Управління -
начальник відділу

Л. ПОЛТОРАЧЕНКО

Заведій Ірина
Тел. 207-1-812
____________________________________________________________________________________________________________________
Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством
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