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На виконання доручення заступника керlвника апарату виконавчого органу
КиiЪськоi мiськоi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) С. Ситнiченко вiд
18.1 t .2020 Jф 6499(з) в .Щепартаментi транспортноi iнфраструкryри виконавчого органу
КиiвськоI MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацii) розглянуто Ваш
запит на публiчну iнформачiю щодо тимчасового затримання (eBaKyauii)

1ранспортних засобiв гдз зl l0 номерний знак 68037КТ та ВдЗ 2l2l З номерний знак

66З96КТ за мiсцем вчинення адмiнiстративного правопорушення за адресою: вулиця

Петриuького Анатолiя. I3 повiдомлясмо.
На виконання вимог чинного законодавства Украiни щодо реформуванrrя сфери

паркування дJIя контролю за паркувальним простором MicTa Киева у склалi

,Щепартаменту транспортноi iнфраструкryри утворено управлiння (iнспекцiю) з

паркування.
Вiдповiдно до рiшення КиiЪськоi MicbKoi ради вiд 27.09.2018 }lb l5ЗOi5594

(зi змiнами, внесеними рiшенням вiд l2.11.2019 Ns З|l'l604) iнспекгори з паркування
отримaши повноваження розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення в

частинi порушень правил зупинки, стоянки, паркування, зафiксованих у режимi
фотозйомки (вiдеозапису), а також проводити тимчасове затримання (евакуачiю)
транспортних засобiв у випадках, визначених законодавством.

Згiдно зi статтею 265-а Кодексу Украiни про алмiнiстративне правопорушення
(далi , Колекс) тимчасове затримання транспортного засобу шляхом доставки для
зберiгання на спецiальний майданчик чи стоянку здiйснюсться у разi вчинення
порушення. передбаченого частиною третьою cTaTTi |22 (порушення правил зупинки,
сrо""*" в межах вiдповiдного населеного пунrry), частиною першою стаrгi l52-|

Кодексу, у випадках, передбачених частиною третьою цiсi cTaTri, а так calrlo у разi
вчинення порушення, передбаченого частиною другою cTaTTi l52-1 Кодексу.
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Згiдно з постановою Головного iнспекгора з паркуванIrя вiллiлу iнспекцit з
паркуванЕя управлiння (iнспекчiТ) з паркування .Щепартаменry транспортноТ
iнфраструкryри виконавчого органу КиТвськоТ мiськоi рали (КиТвськоi MicbKoi
iнспекгора з паркування Жуковського е.О. про накладення адмiнiстративного
стягнення по справi про порушення правил зупинки, стоянки, паркуванtul
1ранспортних засобiв, зафiксоване у режимi фотозйомки (вiдеозапису) cepii АС
ЛЬ 000008457l вiд lЗ.11.2020, транспортний засiб ГАЗ 3ll0, номерний знак
68037КТ, cepii АС М 0000053594 вiд 13.11.2020 транспортний засiб ВАЗ 2l2l3

номерний знак бб396КТ було залишсно для стоянки таким чином, що створюс
перешкоду для руху пiшоходiв або iнших транспортних засобiв чим порушено пункг
l5.10, д)_Правил дорожнього руху, затверджених Постановою КМУ вiд l0.10.2001
]ф 1306, i таким чином вчинено адмiнiстративне правопорушення, передбачене
частиною третьою cTaTTi 122 Кодексу.

Разом з тим зff}начаемо, що tryнктом 4 чаgгини 1 статгi 288 Колексу вgtчiновлено
iмперативний припис. вiдповiдно до якого посlанову iнспекгора з паркування про
накпадення адмiнigгративного стягненюI (частина перш4 третя i шоgга стaтri l22, частина
перша, друга i восьма сгатгi 152-| цього Кодексу) може бlти оскаржено викпючно в

районний, районний у мiсгi, мiський ч,r мiськрайоrrний суд у порядку, визначеному
Кодексом адмiнiсгратавного судочинства Украiни, з урахуванням особливостей,
визначених цим Кодексом.

Вiдповiдно до частини l статгi 286 Кодексу адмiнigгративного судочинства УкраiЪи
адмiнiсгративна справа з приво.ry рiшень, дiй чи бездiяльносгi суб'скгiв вJIадних

повновiDкень у справ{lх про притrlгнення до адмiнigгративноi вiдповiда.rrьносгi вирiшусгься
мiсцевими запUIьними судами як адмiнigгративними судilми прсrгягом десяги днiв з дня
вiдкрm впровадкен tul у справi.

П}.rrкгом 3 чаgгини 3 с,гатгi 286 Кодексу адмiнigгративного судочинства Украiни
BcTaHoыIeHo, що за наслiдками розгля,ry спрilви з приво.ry рiшень, дiй чи бездiяльноgгi
суб'скгiв вJ,Iадню( повнов:Dкень у справalх про притягнення до адмiнiстративноi
вiдповiда.гrьноgгi мiсцевIfr зага,rьний сул як адмiнiстративний суд мас право скасумти
рiшенrя суб'екга владlих повновaDкень i заltрrпа справу про адмiнiсгративне
правопорушення.

Огже, вирiшення питанrш щодо оцiнки правомiрносгi дiй iнспекгора з паркуван}ul
при винесеннi постанови про накпадення адмiнiсгративного стягнення за BltиHeHtUl

адмiнigгративного правопорушеннJl належить до виt<rtю.шоi компегенцii суду.

З повагою
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