
Інспекція з питань 
контролю за паркуванням 
Дніпровської міської ради



Рішенням Дніпровської міської ради від 
25.07.2018 № 55/34 створено Інспекцію з питань 
контролю за паркуванням Дніпровської міської 

ради

Штат інспекції

У 2018 
році

- 
15 

працівникі
в

У 2021 
році

- 
100 

працівникі
в



Основним завдання Інспекції є притягнення власників транспортних 
засобів до адміністративної відповідальності 

За порушення Правил 
дорожнього руху в частині 

зупинки, стоянки

За порушення Правил паркування 
транспортних засобів на території 

міста Дніпра



Місто Дніпро здійснює 
усі необхідні заходи 

для комфортного руху 
пішоходів, 

пересуванню та 
паркуванню 

транспортних засобів

Обладнуються 
майданчики для 
паркування, які 

дозволяють залишати 
транспортні засоби з 
дотриманням ПДР та 

не перешкоджати руху 
інших транспортних 
засобів та пішоходів



Для водіїв 
будуються нові 

зручні 
майданчики

для
паркування



Рішенням Дніпровської міської ради від 
21.12.2016 № 38/17 затверджено
«Правила паркування транспортних засобів 
на території міста Дніпра»

Рішенням виконавчого комітету 
Дніпровської міської ради від 03.06.2021 № 
573 затверджено «тарифи на послуги з 
користування майданчиками для платного 
паркування транспортних засобів у м. 
Дніпрі» та визначено паркувальні зони

№ 38/17
Від 21.12.2016

№ 573
Від 03.06.2021



Зональність та тариф на послуги з користування майданчиками для платного 
паркування транспортних засобів визначається за наступними факторами:

Мета поїздки (робота, 
розваги та інше)Попит на паркуванняЗавантаження 

вулично-дорожньої 
мережі



 
Тарифи на послуги з користування майданчиками для платного 

паркування транспортних засобів у м. Дніпрі встановлено 
відповідно до паркувальних зон

Зона Z
(спеціально 
обладнані 

паркувальні 
майданчики)

Зона 
С

Зона 
В

Зона А

20 грн.

10 грн.

15 грн.

18 грн.



Майданчики для паркування 
обладнуються операторами 
відповідно до вимог чинного 

законодавста

На платних майданчиках для 
паркування операторами 

встановлюються паркомати та 
запроваджена оплата через 

мобільні додатки UNIP, 
Приват24 та через Telegram 

Bot



Дніпро – перше місто в Україні, яке запровадило Автоматизовану систему 
контролю оплати паркування (АСКОП). 



АСКОП дозволяє інспекторам в режимі реального часу контролювати 
наявність або відсутність оплати кожної автівки. 

До АСКОП інтегровані усі сервіси, які 
приймають оплату паркування



Інспектори з паркування 
контролюють оплату 
послуг користування 

майданчиком для 
платного паркування та у 

разі відсутності оплати 
накладають штрафи у 
20ти кратному розмірі 

вартості години 
паркування 



Джерела наповнення місцевого бюджету за рахунок 
впровадження послуг паркування

Паркувальний 
збір

Плата за 
користування 
майданчиками 
для паркування

Адміністративні 
штрафи за 

порушення правил 
паркування



Інспекція здійснює контроль за дотриманням 
водіями транспортних засобів Правил дорожнього 

руху в частині зупинки, стоянки транспортних 
засобів



На порушників Правил дорожнього руху 
накладаються адміністративні стягнення у вигляді 

штрафу від 340 грн. до 680 грн.



У місті Дніпро працює 10 евакуаторів 
та комунальний штрафмайданчик



Щоденно 
інспекторами з 

паркування 
здійснюється більш 
ніж 40 тимчасових 

затримань 
транспортних 

засобів



Транспортні засоби, які 
перешкоджають руху пішоходів 

та громадського транспорту, 
відправляють на комунальний 

штрафмайданчик



Пішохідна зона центральної 
частини міста Дніпра стала 

більш комфортною та зручною 
для пересування пішоходів 
завдяки роботі інспекторів з 

паркування



Щоденно 
інспекторами з 

паркування 
фіксується майже 1 

000 порушень 
Правил дорожнього 

руху та Правил 
паркування



З метою перевірки 
наявності правопорушень, 
ознайомлення з доказовою 

базою та онлайн оплати 
штрафів інспекцією 
реалізовано зручний 
офіційний вебсайт 

ipkp.dniprorada.gov.ua



Інспекцією запроваджено власний Електронний кабінет водія

Після верифікації через сервіси BankID, користувач 
отримує усю інформацію щодо порушень з 

можливістю оплати штрафу онлайн

Онлайн оплата 
штрафу

Стан оплати 
штрафу

Детальна 
інформація 

щодо порушення

Можливість 
зареєструвати 

декілька автівок



Результати роботи інспекторів з паркування

За 2019 рік зафіксовано 
78 172 порушення

 та тимчасово затримано 
2 418 транспортних засобів

За 2020 рік зафіксовано 
154 816 порушень

 та тимчасово затримано
5 820 транспортних 

засобів

За перші 10 місяців 2021 року 
зафіксовано 191 802 порушення
 та тимчасово затримано 7 594 

транспортних засобів



Надходження до бюджету міста Дніпра від сплати штрафів

У 2019 році

Більше 
10 000 000 грн.

У 2020 році

Більше 
23 000 000 грн.

За перші 10 місяців 2021 
року 

Більше 
42 000 000 грн.

23 711 994,08 
₴

1 0156 047,00 
₴

42 918 026,58 
₴




