
Паркування у житлових та пішохідних зонах 

 

6.4. Забороняється паркування: 

6.4.1. Безпосередньо перед входом до під’їзду житлового будинку; 

6.4.2. Біля контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання 

побутових відходів, якщо таке паркування блокує та/або перешкоджає під’їзду 

до них спеціальної техніки; 

6.4.3. Із заїздом на відокремлений бордюром чи позначений у інший спосіб 

тротуар прибудинкової території; 

6.4.4. Вантажних транспортних засобів, у тому числі з дозволеною масою 

до 3,5 т; 

6.4.5. Несправних та аварійних транспортних засобів;  

6.4.6. У спосіб, що робить неможливим рух інших транспортних засобів або 

створює перешкоду для руху пішоходів, у тому числі осіб з інвалідністю на 

спеціальних засобах пересування та пішоходів із дитячими колясками. 

6.5. У пішохідну зону в’їзд дозволяється лише транспортним засобам, що 

обслуговують громадян і підприємства, які розташовані у зазначеній зоні, а також 

транспортним засобам, що належать громадянам, які проживають або працюють 

у цій зоні, чи автомобілям (мотоколяскам), позначеним розпізнавальним знаком 

«Водій з інвалідністю», якими керують водії з інвалідністю або водії, які 

перевозять пасажирів з інвалідністю. Якщо до об’єктів, розташованих на цій 

території, є інші під’їзди, водії повинні користуватися лише ними. 

6.6. Власники спеціально обладнаних чи відведених майданчиків для 

паркування забезпечують виділення та облаштування в межах майданчиків місць 

для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з 

інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю. Водії з інвалідністю або 

водії, які перевозять осіб з інвалідністю, у тому числі на транспортних засобах, 

що належать підприємствам, установам, організаціям, які здійснюють діяльність 

у сфері соціального захисту населення, та громадським організаціям осіб з 

інвалідністю, мають право на встановлення на транспортному засобі 

розпізнавального знака «Водій з інвалідністю» та під час перевезення осіб з 

інвалідністю користуються всіма перевагами, що надаються водіям з 

інвалідністю. Водії, які керують транспортними засобами, на яких встановлений 

розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю», повинні мати при собі документи, 

що підтверджують інвалідність водія або одного з пасажирів. Кількість місць, 

призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують 

водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, становить не 

менше 10 відсотків загальної кількості місць на спеціально обладнаних чи 

відведених майданчиках для паркування, але не менше одного місця з 

позначенням таких місць відповідними дорожніми знаками або дорожньою 

розміткою. 



6.7. Якщо власники спеціально обладнаних чи відведених майданчиків для 

паркування не забезпечили виділення та облаштування місць, призначених для 

безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з 

інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, такими місцями на 

відповідних майданчиках вважаються місця, на яких розміщені транспортні 

засоби, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з 

інвалідністю. 

6.8. Місця для безоплатного паркування транспортних засобів також 

виділяються на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках, у тому числі 

біля житлових будинків (крім індивідуальних житлових будинків) та інших 

будівель, їх власниками/співвласниками (управителями) або орендарями, на 

проїжджих частинах автомобільних доріг і тротуарах (із числа місць для зупинки 

та стоянки транспортних засобів) — Корюківською міською радою (суб’єктами 

господарювання, якщо їм у встановленому порядку передано відповідні частини 

доріг і тротуарів для ведення господарської діяльності) з позначенням таких 

місць відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою. 

6.9. Місця для транспортних засобів, визначені на спеціально обладнаних 

чи відведених майданчиках біля будівель і будинків, мають бути розміщені 

максимально близько до входу до таких будівель і будинків, а на окремих 

спеціально обладнаних чи відведених майданчиках – максимально близько до 

в’їзду на такі майданчики. 

 
 


