
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від 05.10.11 № 372          м.Ужгород 
 
 
Про організацію паркування 
автотранспортних засобів  
на території м. Ужгорода 
 
 

Керуючись ст.ст. 30,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
України», з метою впорядкування паркування автотранспортних засобів на 
території міста, поліпшення пропускної можливості міських вулиць і площ, 
виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 
1. Визначити КП «Ужгородпарквідео» Ужгородської міської ради 

уповноваженим підприємством (оператором) по організації паркування та 
експлуатації місць платного паркування автотранспортних засобів на 
території міста з 01.10.2011р. 

2. Затвердити перелік місць для організації паркування 
автотранспортних засобів на території м. Ужгород, згідно з додатком 1. 

3. Встановити режим роботи майданчиків для платного паркування 
автотранспортних засобів, згідно з додатком 2. 

4. ДПІ в м. Ужгороді (Бадида М.П.) забезпечити контроль за 
надходженням до бюджету міста збору за місця для паркування 
автотранспортних засобів. 

5. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 
 
 
 
Міський голова В.В. Погорелов

 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до рішення виконкому 

від 05.10.11 № 372 
 
 

Перелік місць для організації паркування 
автотранспортних засобів на території м. Ужгорода 

 
1. вул. Фединця - 500м2  в тому числі 80 м2 для паркування інвалідів та 48 м2 
для паркування велосипедів; 
2. пл. Корятовича: 
 між світлофорами (ліва та права сторони) - 300 м2 в тому числі 48 м2 

для паркування інвалідів та 16 м2 для паркування велосипедів; 
 навпроти ринку (по обидві сторони зеленої зони) - 150 м2 в тому числі 

24 м2 для паркування інвалідів та 8 м2 для паркування велосипедів; 
3. вул. Перемоги: 
 біля супермаркету «Вопак» - 110 м2 в тому числі 16 м2 для паркування 

інвалідів та 8 м2 для паркування велосипедів; 
 від пр. Свободи до обласної клінічної лікарні - 70 м2 в тому числі 16 м2 

для паркування інвалідів та 8 м2 для паркування велосипедів; 
 від обласної клінічної лікарні до вул. Новака - 130 м2; в тому числі 16м2 

для паркування інвалідів та 8 м2 для паркування велосипедів; 
4. вул. Заньковецької - 150 м2 в тому числі 16 м2 для паркування інвалідів та 
8м2 для паркування велосипедів; 
5. пл. Ш. Петефі - 600 м2 в тому числі 80 м2 для паркування інвалідів та 24 
м2 для паркування велосипедів; 
6. вул. Краснодонців - 200 м2 в тому числі 16 м2 для паркування інвалідів та 
8м2 для паркування велосипедів; 
7. пл. Жупанатська - 160 м2 в тому числі 16 м2 для паркування інвалідів та 8 
м2 для паркування велосипедів. 
 
 
 
Керуючий справами виконкому  Д. Геворкян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
до рішення виконкому 

від 05.10.11 № 372 
 
 

Режим роботи майданчиків 
для платного паркування автотранспортних засобів на території  

м.Ужгорода 
 

1. Щоденно, з понеділка по п’ятницю включно, крім вихідних днів суботи 
та неділі з 8.00 до 17.00 години: 

1.1. вул. Фединця; 
1.2. пл. Корятовича: 

 між світлофорами (ліва та права сторони); 
 навпроти ринку (по обидві сторони зеленої зони); 

1.3. вул. Перемоги: 
 біля супермаркету «Вопак»; 
 від пр. Свободи до обласної клінічної лікарні; 
 від обласної клінічної лікарні до вул. Новака; 

1.4. пл. Жупанатська; 
2.  Щоденно з понеділка по п’ятницю включно, крім вихідних днів суботи 
та неділі з 9.00 до 18.00 години: 

2.1 вул. Заньковецької; 
2.2. пл. Ш.Петефі; 

3. Щоденно, крім з понеділка , з 9.00 до 15.00 години: 
3.1. вул. Краснодонців. 
Неробочими днями для вищезазначених майданчиків платного 

паркування автотранспортних засобів на території м. Ужгорода є святкові 
дні та дні релігійних свят, визначених чинним законодавством України. 
 
 
 
Керуючий справами виконкому  Д. Геворкян 
 


