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Ї Громадська організація
«Корупція Стоп»
вул. Новікова, 2а, буд 42а
м. Одеса

На Ваш запит про надання публічної інформації вхЛ939/ 1 .58/1-1 8
від 24.07.2018р, інформуємо в порядку їх постановки.

1. Правила паркування у місті Володимирі-Волинському регулюєтьсяРозділом ІУ Правил благоустрою території міста Володимира-Волинського,
затверджених рішенням міської ради від 15.12.2016р. Л912/3 (витяг
додається).

2. Володимир-Волинська міська рада не приймала рішень які
регулюють ринок автостоянок.

3. Сплата паркувального збору на території міста Володимира-
Волинського не проводиться. .

4. Платні парковки на території міста Володимира-Волинського
відсутні.

правовідносини щодо надання доступу до інформації в Україні
регулюються нормами Конституції України, Закону України «Про доступ допублічної інформації», іншими актами законодавства.

Одночасно інформуємо, що відповідно до ст.23 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» Ви маєте право оскаржити цю відповідь.

Інформёцією, що міститься в цій відповіді, Ви маєте право
розпоряджатися відповідно до Конституції України та Закону України «Про
доступ до публічної інформації».

Додаток: Витяг з Правил благоустрою території міста Володимира-
Волинського та рішення про Правила благоустрою території міста
Володимира-Волинського на 6 арк. в 1 пр.

Міський голова П.Д.Саганюк
Киба 3-49-54 '

Фіщук 3-85-18
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ІУ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ТА УТРИМАНІІЯ ОБ'ЄКТІВ
БЛАГОУСТРОЮ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОІ МЕРЕЖІ,

ПАРКУВАННЯТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

4.1. Утримання об'єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі в місті
Володимирі-Волинському забезпечують їх власники або балансоутримувачі з
використанням необхідної кількості машин, механізмів, спеціалізованої
техніки, посипкових матеріалів та реагентів.

4.2. Утримання об'єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі
включає в себе:
- озеленення об 'єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі;
- своєчасність і якість виконання експлуатаційних робіт відповідно до
технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;
- контроль за експлуатаційним станом усіх елементів дорожніх об'єктів та
ліквідація виявлених пошкоджень чи інших перешкод в дорожньому русі, а,
за неможливості це зробити, - організовується інформаційна забезпеченість з
встановленням дорожніх знаків, сигнальних, огороджувальних і

направляючих пристроїв відповідно до діючих нормативів або припинення
(обмеження) руху; .

- контроль якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;
- вирішення питання забезпечення експлуатації дорожніх об'єктів у
надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі
деформації та пошкодження елементів дорожніх об'єктів, аварії на підземних
комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі;
-розробка та впровадження заходів для вдосконалення організації
дорожнього руху;

4.3. Забороняється власникам транспортних засобів винесення на
дорожні об'єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення
проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу
сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів,
руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

4.4. Забороняється заправляти транспортні засоби паливно-
мастильними матеріалами у непризначених для цього місцях, займатися
торгівлею паливно-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також
мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об'єктів, узбі та
тротуарах. -
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4.5. Землекористувачі та власники земельних ділянок, що межують з
бордюр ним каменем (у разі його відсутністю з асфальтовим покриттям)
міських вулиць і доріг, зобов'язані:
- утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню
на дорожні об'єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;
- установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходи
для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на
дорожні об'єкти;

4.6. Суб'єкти господарської діяльності, власники земельних ділянок та
землекористувачі, а також власники та користувачі тимчасових споруд, що
розташовані в межах червоних ліній вулиць і доріг, зобов'язані на закріпленій
та прилеглій території:
- утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони
інженерних комунікацій, тротуари;
- забезпечувати утримання та ремонт закріпленої та прилеглої території;
- дотримуватись вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх
об'єктів.

4.7. На об'єктах благоустрою вулично-дорожньої мережі
забороняється:
- розміщувати гаражі, голубники та інші споруди та об'єкти, крім об'єктів,
визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами;
- смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;
- спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для зберігання;
- скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему
дорожнього зливостоку;
- встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;
- випасати худобу та свійську птицю.

4.8. В нічний час об'єкти благоустрою вулично-дорожньої мережі
повинні бути належно освітлені.

4.9. Забороняється вивішувати дорожні знаки, встановлювати інші
технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з
відповідними органами
Міністерства внутрішніх справ України.

4.10. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання
робіт на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух».

4.1 1
. На територіях спеціально відведених автостоянок,

балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у
користування згідно з договором, або особи, на яких обов'язок з утримання
відповідної території покладений актом міської ради чи виконавчого
комітету, забезпечують:
- очищення, миття, відновлення дорожніх знаків та інформаційних стендів
(щитів);
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- належне утримання схем розміщення місць для стоянки або паркування,
в'їздів та виїздів, а також транспортних або пішохідних огорож (у разі
наявності);
- нанесення та відновлення дорожньої розмітки;
- систематичне очищення території та під'їзних шляхів від бруду, сміття та
листя;
- своєчасне очищення від снігу і криги та обробка їх фрикційними та іншими
протиожеледними матеріалами;

і

- утримання та поточний ремонт дорожнього покриття та під'їзних шляхів, а
також систем поверхневого водовідведення у межах території (у разі
наявності);
- 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);
- забезпечення утримання та належне функціонування засобів та обладнання
зовнішнього освітлення території;
- утримання контрольно-пропускного пункту, приміщення дляобслуговуючого персоналу, туалету, побутових приміщень тощо (у разі
наявності);
- забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом
транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про
наявність вільних місць, яке розташовується на в'їзді (у разі їх наявності);
- утримання автоматичних установок пожежогасіння та пожежної
сигналізації.

4.12. На спеціально відведених автостоянках забороняється:
засмічувати територію, мити транспортні засоби в непередбачених для цього
місцях, розпалювати
вогнища, вести торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи
дорожнє покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування,
пошкоджувати зелені насадження.

Не допускається захаращення території спеціально відведених
автостоянок сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо.

4.13. Спеціально відведені автостоянки використовують виключно зацільовим призначенням: для розміщення транспортних засобів на
майданчиках для паркування їх користувачами та утримання таких
майданчиків.

4.14. Питання організації та порядку надання послуг із зберігання
транспортних засобів (автомобілів, автобусів, мотоциклів, моторолерів,
мотоколясок, мопедів та причепів), що належать громадянам та юридичним
особам, а також транзитних транспортних засобів, що здійснюють
міжнародні та міжміські перевезення, регулюються Правилами зберігання
транспортних засобів на автостоянках, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 22 січня 1996 р. Ле 115 та постановою Кабінету
Міністрів України М91342 від 03.12.2009 року.
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4.15. В місті Володимирі-Волинському паркування може бути платним
або безоплатним відповідно до рішення міської ради або оператора.

4.16. Розміщення майданчиків для паркування за окремими адресами
ЗДІИСНЮЄТЬСЯ у встановленому порядку на відведених для цього земельних
ділянках за погодженням з органами Міністерства внутрішніх справ України.

4.17. Забороняється обладнання суб,єктами господарювання місць для
паркування на тротуарах та проїзній частині автомобільних доріг, або в
невідведених для цього місцях.

4.18. Під час відведення земельних ділянок для розміщення
майданчиків для паркування на вулицях і дорогах населених пунктів
враховуються:

- наявність та характеристики комунікацій та інженерних мереж;
- умови для забезпечення безпеки дорожнього руху, зокрема видимості в

плані та повздовжньому профілі;
- параметри поперечних та поздовжніх ухилів;
- розташування зелених насаджень;
- стан покриття проїзної частини.
4.19. Забороняється розміщення майданчиків для паркування на

вулицях з двома смугами руху шириною менш як 7,5 метра.
4.20. Відведення земельних ділянок з метою розміщення майданчиків

для паркування здійснюються міською радою в установленому законом
порядку.

4.21. Передача земельних ділянок оператору здійснюється на
конкурсних умовах в установленому законом порядку.

4.22. Відведені майданчики для паркування позначаються дорожніми
знаками та суцільною синьою (блакитною) смугою на проїзній частині і на
бордюрі, який відокремлює проїзну частину від пішохідної.

4.23. Відведені майданчики для платного паркування обов'язково
повинні бути обладнані паркувальними автоматами з розрахунку не менш як
один автомат на 20 місць для паркування з обох боків уздовж проїзної
частини вулиці, дороги або тротуару.

4.24. Спеціально обладнані майданчики для паркування позначаються
дорожніми знаками та розміткою.

4.25. На спеціально обладнаних майданчиках для платного паркування
обов'язково повинні бути встановлені автоматичні в'їзні та виїзні термінали,
у разі можливості встановлюється система відеоспостереження за рухом
транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про
наявність вільних місць для паркування, яке розташовується на в'їзді, крім
того можуть розміщуватися контрольно-пропускний пункт, приміщення для
обслуговуючого персоналу, туалет тощо.

4.26. На майданчиках для платного паркування у доступному для
ознайомлення користувачів місці розміщується інформація про:

оператора (найменування, адреса, контактні телефони);
вартість послуг з користування майданчиками для платного паркування,

спосіб оплати (готівковий або безготівковий).
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4.27. На майданчиках для паркування обов'язково облаштовуютьс:
місця (в обсязі 10 відсотків загальної кількості, але не менш як одне місце
передбаченого стандартами розміру, позначені дорожніми знаками т:
розміткою для паркування транспортних засобів, зазначених у частині Ф

статті 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів І

Україні". Відстань від в'їзду на майданчик для платного паркування д(
найближчого такого місця не повинна перевищувати 50 метрів. На місцях для
паркування транспортних засобів, зазначених у частині 6 статті 30 Закон;
України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", не можуті
бути розміщені інші транспортні засоби, в іншому випадку користувачі ци)
засобів несуть відповідальність згідно із законодавством.

4.28. Обов”я3ок облаштування майданчика для паркування, утриманн;
території та під'їзних шляхів до майданчика для паркування у належному
технічному та санітарному стані покладається на оператора.

4.29. У разі коли внаслідок паркування транспортного засобу 2

порушенням цих Правил або Правил дорожнього руху буде пошкодженс
майно оператора, Житлово-комунального господарства, учасників
дорожнього руху, зелені насадження, створено перешкоди виконанню робіт з

утримання доріг, інженерних мереж, будинків та споруд, розташованих
уздовж дороги, - відповідальність покладається на користувача
транспортного засобу.

4.30. Спірні питання, які можуть виникнути за недотримання цих
Правил, вирішуються у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 03.12.2009 року Ле 1342, або в судовому порядку. Порушення
цих Правил тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Вірно:

Секретар міської ради, О.М.Свідерський
заступник МЇСЬКОГО ГОЛОВИ



УКРАЇНА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯІ

15.12.2016Ле 12/3
м.Володимир - Волинський
Про правила
благоустроютериторії
міста Володимир - Волинський

Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,
пункту 44 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",міська рада

_ ВИРІШИЛА:

1.Затвердити:
Правила благоустрою території міста Володимира-Волинського (додаються),
за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність ст. 152
Кодексу України про адміністративні правопорушення згідно з додатками 1

та 3.
2. Рішення міської ради від 11.09.О3р. Ле 10/11 "Про встановлення правилблагоустрою території, паркування транспортних засобів, тиші в
громадських місцяху м. Володимир - Волинський" вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступникаміського голови Матвійчука Я.А. та постійну комісію з питаньмістобудування, Житлово-комунального господарства, інфраструктури,
комунальної власності, енергозбереження та земельних відносин.

П.Д. Саганюк

кгєт місьноїгддия
дс пнинміськот
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