
Новий Закон про паркування

21.12.2017 
Прийняття Закону  

Верховною Радою України

28.03.2018 
Підписання  

Президентом України

27.09.2018 
Набуття чинності Законом



Межі паркувальних зон у місті Дніпрі



ТЦ ПАССАЖ 
(паркінг) 

  -100



ТРЦ МОСТ-СІТІ-ЦЕНТР 
(паркінг) 
  - 200+



Приклади типових порушень:









Запровадження нової посадової особи -  
Інспектора з паркування

- контроль за сплатою послуг з 
паркування; 

- контроль за додержанням правил 
паркування; 

- фіксація порушень правил паркування; 
- складання протоколів про 

адміністративне правопорушення у 
сфері паркування; 

- вжиття заходів щодо тимчасового 
затримання транспортних засобів.

Інспектору заборонено приймати 
готівкові кошти за послуги з паркування 
або сплату штрафу за порушення правил



Розміри штрафів за неправильне паркування 
* з 27 вересня 2018 року

Паркування з 
порушенням Правил  

(ч. 1 ст. 152-1 КУпАП) 

У 20-кратному розмірі від вартості  
1 години паркування 

У 20-кратному розмірі від вартості  
1 години паркування

Несплата за послуги 
паркування   

(після 10-ї хвилини паркування) 
(ч. 1 ст. 152-1 КУпАП)



Розміри штрафів за неправильне паркування
* з 27 вересня 2018 року

У 30-кратному розмірі від вартості  
1 години паркування

Паркування на місцях, 
призначених  

для осіб з інвалідністю



Законодавчі зміни, що набувають чинності  
27 вересня 2018 року

Фотофіксація порушень 
Правил паркування

Тимчасове затримання авто, 
припаркованих  

з порушенням Правил



Порядок евакуації транспортного засобу інспектором з паркування

1. Фото- або відеофіксація 
місця припаркованого авто 

2. Складання акту огляду та 
тимчасового затримання 
транспортного засобу

3. Виклик евакуатора, на який 
завантажується транспортний 

засіб



Порядок евакуації транспортного засобу інспектором з паркування

4. Повідомлення підрозділів 
Національної Поліції про 

затримання авто

5. Розміщення на офіційному 
веб-порталі Інспекції з 

паркування інформації про 
затримане авто

6. Повідомлення власника 
авто про затримання 
транспортного засобу  

(у разі наявності контактів у базі 
сервісного центру)



Порядок евакуації транспортного засобу інспектором з паркування

7. 
Транспортування 

авто до 
спеціального 
майданчику 

8. На вимогу власника, або 
особи, яка тимчасового ввезла на 
територію України транспортний 
засіб, авто повертається після 
сплати штрафу, евакуації та 
послуг зі зберігання авто на 

майданчику



Форми оплати за паркування

Через паркомат готівкою або банківською картою 

Або  за допомогою ApplePay



Форми оплати за паркування
Через інтернет-банкінг

Мобільний додаток Приват24



Форми оплати за паркування

Через мобільний додаток Parking UA



Протягом 2018 року:

- Розширення кола 
платіжних інструментів;

- Благоустрій території 
діючих майданчиків та 

продовження їх 
обладнання відповідно 

до вимог 
законодавства 

- Введення 
Автоматизованої 

системи контролю за 
оплатою паркування


