
 

 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 26.01.2023 р. № 166 

м. Вінниця 

 

Про затвердження коефіцієнту  

завантаженості відведених місць  

(майданчиків) для паркування  

транспортних засобів на вулицях  

Вінницької міської територіальної громади 

 

Розглянувши лист Вінницького національного технічного університету 

від 23 січня 2023 р. № 1-09/32 щодо опрацювання питань, пов’язаних з 

проведенням моніторингу завантаженості відведених майданчиків для 

платного паркування транспортних засобів, визначення коефіцієнту 

завантаженості майданчиків для платного паркування транспортних засобів, 

графіку їх роботи для вулиць центральної частини міста, відповідно до Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про дорожній 

рух» зі змінами, Податкового кодексу України, Постанов Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів» зі 

змінами від 03 грудня 2009 р. №1342, «Про затвердження Порядку 

формування тарифів на послуги з утримання майданчиків для платного 

паркування транспортних засобів» зі змінами від 02 березня 2010 р. № 258 та 

керуючись підпунктом 8 пункту «а» статті 28, частиною 1 статті 52 та 

частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити коефіцієнт завантаженості відведених місць (відведених 

майданчиків) для платного паркування транспортних засобів по вулицях: 

Соборна, Архітектора Артинова, Грушевського, Кропивницького, Миколи 

Оводова, Митрополита Петра Могили, Мури, Симона Петлюри, 

Червонохрестівська та провулку Верещагіна на рівні 0,7. 

2. Встановити графік роботи відведених місць (відведених майданчиків) 

для платного паркування:  з понеділка по п'ятницю, час роботи з 08:00 по 

19:00. Безкоштовно у суботу, неділю та під час державних свят (згідно статті 

73 Кодексу законів України про працю). 



3. Комунальному підприємству «Вінницька спеціалізована монтажно-

експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху» використовувати 

визначений коефіцієнт при формуванні тарифу на послуги з утримання 

відведених місць (відведених майданчиків) для платного паркування 

транспортних засобів по вулицях: Соборна, Архітектора Артинова, 

Грушевського, Кропивницького, Миколи Оводова, Митрополита Петра 

Могили, Мури, Симона Петлюри, Червонохрестівська та провулку 

Верещагіна. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови М. Форманюка. 

 

  

 

Міський голова                                                                   Сергій МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Департамент транспорту та міської мобільності міської ради  

 

Богуславський Геннадій Вікторович 

 

Начальник відділу паркування  


