
 
УКРАЇНА 

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                 ЧЕТВЕРТОГО СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ 
 

від  17.02.2004 № 12/7 

м.Володимир – Волинський

 

 

Про порядок  видачі, реєстрації  та                                                                     

оплати  пропусків  на право проїзду                                                  

автотранспорту в місцях обмеження                                                                     

руху дорожніми знаками. 

 

 В зв”язку з численними зверненнями громадян міста щодо введення обмеження руху 

автотранспорту у святкові та вихідні дні в центральній частині міста, від перехрестя           

вул. Ковельської та Луцької до перехрестя з  вул. Драгоманова, з метою врегулювання 

питання щодо під’їзду та зупинки автотранспорту суб”єктів підприємницької діяльності до 

закладів торгівлі, громадського харчування побуту і ринків, керуючись п.п. 24, 44 ч. 1 ст. 26 

Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 

               В И Р І Ш И Л А : 

 

 1. Затвердити Положення про порядок видачі реєстрації та оплати пропусків на право 

проїзду автотранспорту в місцях обмеження руху дорожніми знаками (додається). 

 2. Відділу житлово-комунального господарства міськвиконкому (Скромний В.П.) 

забезпечити видачу та реєстрацію пропусків на право проїзду автотранспорту в місцях 

обмеження руху дорожніми знаками. 

 3. Міському фінансовому управлінню (Троцюк В.В.) здійснювати контроль за 

правильністю надходження коштів за видані пропуски. 

 4. Окремій роті дорожньо-патрульної служби (Долінко В.Ф.), державній автоінспекції 

(Панасюк Ю.Д.) забезпечити контроль за дотриманням порядку проїзду автотранспорту в 

місцях обмеження руху дорожніми знаками. 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Веремчука М.К. 

 6. Рішення набирає чинності з 1 березня 2004 року. 

 7. Повторне відстеження результативності регуляторного акту здійснити через рік з 

дня набрання ним чинності. 

 

 

 

 

Міський голова                 П.Д.Саганюк 

 

Гендис 2-12-22 

Скромний 2-46-15 

Троцюк 2-33-97 



             ЗАТВЕРДЖЕНО 

               рішенням міської ради 

               від                       №  

               

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про порядок видачі, реєстрації та оплати пропусків 

                 на право проїзду автотранспорту в місцях обмеження              

руху  дорожніми знаками. 

 

 

  Цим Положенням регламентується порядок видачі, реєстрації та оплати 

пропусків на право проїзду автотранспорту в місцях обмеження руху 

дорожніми знаками у вихідні дні., а також на під’їзд до закладів торгівлі, 

громадського харчування, послуг, ринків, що розміщені на території міста для 

доставки товарів, комплектуючих матеріалів. 

 

 1. Пропуск на право проїзду автотранспорту в місцях обмеження руху 

дорожніми знаками у вихідні та святкові дні. 

 1.1.Пропуск видається власникам автотранспортних засобів незалежно 

від форми власності крім спеціалізованого транспорту (пожежні автомашини, 

міліція, транспорт медичних закладів, автомашини аварійної служби, 

управління водопровідно-каналізаційного господарства, управління по 

газифікації та газопостачанню ВАТ “Волиньгаз”, філія ВАТ 

“Волиньобленерго”, ПТМ “Теплокомуненерго”, збір сміття, рейсові  автобуси, 

маршрутні таксі),  які мають потребу в проїзді в місцях обмеження руху 

дорожніми знаками у вихідні та святкові дні . 

 1.2.Форма пропуску затверджується рішенням міськвиконкому. 

 1.3.Максимальний термін дії пропуску один рік. При необхідності 

пропуск може видаватись на один день. 

 1.4.Вартість пропуску терміном на рік становить 200 гривень,  для 

власників таксі – 30 грн.,  на один день – 2 грн. 

 1.5.Не потребують отримання пропуску власники автотранспорту, які 

проживають в районах обмеження руху дорожніми знаками. 

 

 2. Пропуск на право проїзду та зупинки вантажного автотранспорту 

в місцях обмеження руху дорожніми знаками до закладів торгівлі, 

громадського харчування, побуту. 

 2.1.Пропуск видається власникам вантажного автотранспорту не залежно 

від форми власності (юридичні особи, громадяни-підприємці), які здійснюють 

господарську діяльність на території міста для доставки товарів, 

комплектуючих до закладів торгівлі, громадського харчування, побуту. 

 2.2.Форма пропуску затверджується рішенням міськвиконкому. 

 2.3.Максимальний термін дії пропуску – один рік. При необхідності 

пропуск може видаватись терміном на один день. 

 2.4.Вартість пропуску терміном на один рік становить 120 грн., на один 

місяць – 10 грн., на один день – 2 грн. 



 

 3. Пропуск на право проїзду та зупинки автотранспорту в місцях 

обмеження руху дорожніми знаками до ринків. 

 3.1.Пропуск видається власникам автотранспорту, які здійснюють 

підприємницьку діяльність на ринках, а також іншим громадянам, що торгують 

на ринках для здійснення розвантажувально-навантажувальних робіт. 

 3.2.Форма пропуску затверджується міськвиконкомом. 

 3.3.Максимальний термін дії пропуску - один рік. При необхідності 

пропуск може видаватись терміном на один день 

 3.4.Вартість пропуску становить: 

 

       терміном    терміном         терміном 

       на 1 рік    на 1 місяць      на один 

день 

 

 - для легкового транспорту  60 грн.    5 грн.         1 грн. 

 - для вантажного транспорту          120 грн.   10 грн.          2 грн. 

 3.5.В пропуску зазначається час під’їзду до ринку в межах однієї години і 

термін стоянки, який не повинен перевищувати 15 хвилин.  

 3.6.В разі необхідності під’їзду та зупинки в місцях обмеження руху 

дорожніми знаками до закладів торгівлі, громадського харчування, побуту та 

ринків видається один пропуск. Його вартість становить: 

 

       на один    на один  на один 

       рік     місяць  день 

 

 - для легкового транспорту  90 грн.    7,50 грн.  1 грн. 

 - для вантажного транспорту          180 грн.            15 грн.  2 грн. 

 

 4. Порядок реєстрації пропусків. 

 4.1.Пропуск на право проїзду автотранспорту в місцях обмеження руху 

дорожніми знаками підлягає обов’язковій реєстрації в спеціальному журналі. В 

ньому зазначається назва підприємства (організації), прізвище, ім’я, по батькові 

підприємця чи фізичної особи, марка автотранспорту, державний реєстраційний 

номер, прізвище водія, інформація про те куди дозволений проїзд, дата видачі 

пропуску та реєстраційний номер по журналу, термін на який виданий пропуск. 

 

 5. Оплата за пропуск. 

 5.1.Оплата за пропуск здійснюється через банківські установи по 

перерахунку на цільовий фонд міськвиконкому, відкритий у відділенні 

державного казначейства. 

Платіжні документи подаються у міськвиконкомом при отриманні 

пропуску. 

 

  

 

 



6. Порядок отримання пропуску. 

6.1.Для отримання пропуску на проїзд автотранспорту в місцях 

обмеження руху дорожніми знаками заявник подає у відділ житлово-

комунального господарства міськвиконкому такі документи: 

 - заява із зазначенням цілі отримання пропуску, терміну дії, марку і 

державний реєстраційний номер транспортного засобу, прізвище водія, номер і 

серія водійських прав; 

- платіжні документи, що підтверджують плату за пропуск. 

6.2. Пропуск видається в день звернення при наявності зазначених вище 

документів. 

6.3.У разі зміни даних, що зазначаються в пропуску власник 

автотранспортного засобу має право звернутися із заявою про переоформлення 

пропуску без справляння плати. 

 
 


