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31.10.2019р. на адресу Дніпровської міської ради поступив інформаційний запит від гр. 
Новохатько В. щодо питань роботи охорони КНП « МКЛ № 16» ДМР та пропускного 
режиму підприємства. 01.11.2019р. даний запит поступив із ДОЗН ДМР на адресу КНП « 
Міська клінічна лікарня № 16» ДМР.

По суті заданих питань у інформаційному запиті гр. В. Новохатько , повідомляємо, що 
пропускної режим на територію лікарні ( шлагбаум) здійснюється силами працівників лікарні 
№16 разом із працівниками охоронної фірми TOB« Альфа».

Порядок в’їзду транспортних засобів у пішохідну зону комунального некомерційного 
підприємства « Міська клінічна лікарня № 16» Дніпровської міської ради розроблене у 
відповідності до умов розділу 26 Правил дорожнього руху, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.10.2001р. № 1306 та інших нормативних актів, з метою 
покращання умов перебування пацієнтів та осіб що відвідують лікарню, створення для них 
комфортних і безпечних умов перебування у громадському просторі двору лікарні, сприяння 
їх вільному доступу до приміщень медичного підприємства та для безперешкодного в’їзду / 
виїзду автотранспорту швидкої медичної допомоги з пацієнтами , що потребують медичної 
допомоги.

З текстом постанови КМУ № 1306 від 10.10.2001р., Конвенції ООН « Про права осіб 
з інвалідністю» від 13.12.2006р., ЗУ « Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю 
в Україні» від 21.03.1991р., ЗУ « Про основи законодавства України про охорону здоровя» 
від 19.11.1992р. заявник може самостійно ознайомитися на сайті Верховна рада України 
(https://rada.gov.ua). Іншими нормативними актами обмеження руху транспорту у 
пішохідній зоні не регулюється.

Обов’язкова наявність у охоронців ТОВ « Альфа», при наданні ними охоронних 
послуг на робочих місцях у лікарні № 16, власних посадових інструкції, контактів, бейджів ,

https://rada.gov.ua


не передбачена укладеним між лікарнею № 16 та ТОВ «Альфа» договором № 02/03/19 від 
25.02.2019р. Таким чином, дані питання помилково адресовані заявником нам, як не 
належній стороні інформаційного запиту. Жодним законодавчим актом не передбачена та не 
встановлена для приватної охоронної фірми відповідальність та зобов’язання, щодо носіння 
її працівниками бейджів, власних посадових інструкцій, порядків, правил та іншого.

Тим не менш, на посту шлагбаума у працівника нашого підприємства перебуває у 
письмовому вигляді відповідний порядок в’їзду/виїзду на територію ( пішохідну зону) КНП 
« МКЛ № 16»ДМР та копія власної посадової інструкції. Дані документи додаються .



Затверджено
Наказом КНП «МКЛ № 16» ДМР 
від 23.10.2019р. №317.

ПОРЯДОК
в’їзду(виїзду) транспортних засобів на територію (пішохідну зону)

КНП « Міська клінічна лікарня № 16» ДМР

1. Загальні положення

1.1. Порядок в’їзду транспортних засобів на територію ( пішохідну зону) 
комунального некомерційного підприємства « Міська клінічна лікарня № 16» 
Дніпровської міської ради ( надалі -підприємство) розроблене відповідно до 
розділу 26 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.10.2001 № 1306, на виконання Конвенції ООН «
Про права осіб з інвалідністю» від 13.12.2006р., ЗУ « Про основи соціальної 
захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991р., ЗУ « Про 
основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992р.

1.2. Порядок розроблений з метою покращання умов забезпечення 
невідкладної та ургентної допомоги пацієнтам та особам що відвідують 
лікарню, для перешкоджання травматизму громадян, створення 
комфортних і безпечних умов перебування у громадському просторі двору 
лікарні, сприяння їх вільному доступу до приміщень медичного 
підприємства та для безперешкодного в’їзду / виїзду автотранспорту 
швидкої медичної допомоги з пацієнтами що потребують медичної 
допомоги.

1.3. Дія цього Порядку поширюється на визначену територію (пішохідну 
зону) біля центрального входу у лікарню по пр. Б. Хмельницького, 19 у м.

• Дніпрі.

1.4. Дія Порядку поширюється на всі транспортні засоби, які перетинають 
межі пішохідної зони, що є відгородженою шлагбаумом.

. 1.5. В’їзд на територію(пішохідну зону) здійснюється з пр. Б. Хмельницького 
у м. Дніпрі.

1.6. Наскрізний проїзд через територію (пішохідну зону) лікарні не є 
можливим.

1.7. В’їзд на територію ( пішохідну зону) і виїзд з неї здійснюється через 
спеціальний технічний пристрій -  шлагбаум.

1.8. В’їзд на територію ( пішохідну зону) транспортним засобам, вказаним
у пункті 1.4 цього Порядку, забороняється, крім випадків, регламентованих 
цим Порядком.

2. Категорії транспортних засобів



2.1. До категорії “А“ належать такі транспортні засоби: спеціалізований 
транспорт Міністерства охорони здоров’я України ( в т. ч . швидка медична 
допомога), Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України та прокуратури, 
транспорт комунальних служб з електро-, газо-, тепло-, водопостачання та 
водовідведення, автомобілі, які надають послуги з вивезення сміття.

2.2. До категорії “Б“ належать такі транспортні засоби: автомобілі, якими 
керують особи з ураженням опорно-рухового апарату та інваліди, 
автомобілі якими доставляються особи ( пацієнти) для надання медичної 
допомоги з ушкодженнями опорно-рухового апарату та інваліди, аптечні 
установи та інші медичні установи, що перебувають у приміщеннях лікарні, 
автотранспорт , що здійснює постачання до лікарні матеріальних, медичних 
та інших цінностей ( майна, медикаментів та обладнання).

2.3. До категорії “В“ належать такі транспортні засоби: автотранспорт 
органів місцевого самоврядування, що здійснюють керівництво та контроль 
за діяльністю медичного підприємства.

З, Обов’язки та права водіїв транспортних засобів 
щодо в’їзду/виїзду у пішохідну зону

3.1. Право в’їзду на територію ( пішохідну зону) та зупинки/стоянки у ній 
мають водії транспортних засобів категорії “А“, за умов не перешкоджання 
під’їзду, стоянки та виїзду автомобілів швидкої медичної допомоги.

3.2. Право в’їзду на територію ( пішохідну зону) і перебування у визначених 
для цього місцях мають водії транспортних засобів категорії “Б“, за умов не 
перешкоджання під’їзду, стоянки та виїзду автомобілів швидкої медичної 
допомоги.

3.3. Право в’їзду на територію ( пішохідну зону) і перебування у визначених 
для цього місцях мають водії транспортних засобів категорії “В“, за умов не 
перешкоджання під’їзду, стоянки та виїзду автомобілів швидкої медичної 
допомоги.

3.4. Водії транспортних засобів категорії “А, Б, В" не потребують перепустки 
для в’їзду на територію ( пішохідну зону) лікарні.

3.5. Інші учасники дорожнього руху ( водії) за особистим письмовим 
зверненням можуть отримати тимчасовий дозвіл ( пропуск ) для в’їзду та 
виїзду з території пішохідної зони лікарні за наявності на це поважних 
причин.

3.6.Перепустки на право в’їзду на територію ( пішохідну зону) іншим 
учасникам дорожнього руху можуть бути видані за письмовим 
розпорядженням керівника медичного підприємства .

Начальник ІТВ Петренко В. О.


