
Утримання територій автостоянок 

 

6.10. На територіях автостоянок забезпечується додержання Державних 

санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року №145, 

встановленого порядку паркування. 

6.11. Утримання у належному стані територій автостоянок здійснюють із 

дотриманням вимог Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року  № 

115, Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1342, та Правил пожежної 

безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 

від 30 грудня 2014 року № 1417. 

6.12. Роботи з утримання в належному стані територій автостоянок 

включають: 

6.12.1. Очищення, миття, відновлення і заміну дорожніх знаків та 

інформаційних стендів (щитів), належне утримання дорожньої розмітки місць 

для стоянки або паркування, в’їздів та виїздів, а також транспортних або 

пішохідних огороджень (у разі наявності); 

6.12.2. Систематичне очищення території та під’їзних шляхів від пилу, 

сміття та листя шляхом їх підмітання та миття; 

6.12.3. Забезпечення постійного очищення території та під’їзних шляхів від 

снігу, починаючи з початку снігопаду, та від ожеледі, починаючи з моменту її 

виникнення, і обробки їх фрикційними та іншими протиожеледними 

матеріалами; 

6.12.4. Утримання та поточний ремонт дорожнього покриття і під’їзних 

шляхів, а також систем поверхневого водовідведення у межах території (за 

наявності); 

6.12.5. Забезпечення функціонування паркувальних автоматів, в’їзних та 

виїзних терміналів (очищення, миття, фарбування, відновлення їх роботи, заміна 

окремих деталей, планові обстеження, нагляд за справністю, їх технічна 

підтримка та програмне забезпечення); 

6.12.6. Забезпечення утримання та належного функціонування засобів та 

обладнання зовнішнього освітлення території; 

6.12.7. Утримання контрольно-пропускного пункту, приміщення для 

обслуговуючого персоналу, вбиралень, побутових приміщень тощо (за 

наявності); 

6.12.8. Забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом 

транспортних засобів на їх території і табло зі змінною інформацією про 

наявність вільних місць (у разі їх наявності), яке розташовується на в’їзді; 

6.12.9. Утримання систем протипожежного захисту та зовнішнього 

протипожежного водопроводу; 
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6.12.10. Утримання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), 

пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння; 

6.12.11. Утримання зелених насаджень, їх охорона та відновлення. 

6.13. На автостоянках забороняється: засмічувати територію, мити 

транспортні засоби у непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, 

здійснювати торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє 

покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені 

насадження. 

6.14. Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням. 
 


