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ВИРIШИЛА :

1. Затвердити Правила паркування автотранспортних засобiв на
гериторiТ м. Суми (долаеться).

2. Дане рiшення набирае чинностi з моменту його офiцiйного
()|Iрилюднення, oKpiM пунктiв 4.|.2 i 4.Z.4 Правил, затверджених цим
1liшенням, якi набирають чинностi з l сiчня 2012 року.

3. Рiшення Сумськоi MicbKoT ради вiд 4 липня 2008 року },l! l723-MP <Про
lIоложення про порядок органiзачiТ, функuiонування та експлуатачii мiсчь
llаркування автотранспорту i справляння збору за припаркчвання на територii
rricTa Суми> вважати таким. що втратило чиннiсть.

4. Органiзачiю виконання даного рiшення покJасти на заступника
rtiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв рали Бонларя А.П., а
li()l{троль - на постiйну комiсiю з питань житлово-комунfu.Iьного господарства,
tl;tагоустрою, надзвичайних ситуачiй, екологiТ, енергозбереження, транспорry
rlt ,зв'язку/

l\{ iський голова

l l tlKrlttaBeцb:
,-'l' os tz

r || l|||]c I JlaTa ll K()l Iall

м

Г.М. MiHacB

З метою улорядкування паркування автотранспорту на вулицях i дорогах
MicTa, впровадження сдиноi загальномiськоi полiтики щодо органiзачii
майданчикiв для паркування автотранспорту, керуючись статтею 25 Закону
УкраТни <Про мiсчеве самоврядування в Украiнi>. Сумська MicbKa рада
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Додаток
до рiшення Сумськоi MicbKoi ради
<Про Правила паркування
автотранспортних засобiв на територii
м. Суми>
вiд 27 липня 20l l року N9 672 - МР

Правила паркування
автотранспортних засобiв на територii м, Суми

1. Загальнi положення
1.1. Правила паркування автотранспортних засобiв на територii м, Суми

(далi - Правила) 
"ri"u"u'oro 

единий порядок розмiщення Micub паркування та i*

фу"*чiо"уuuння на територiТ MicTa вiдповiдно до Законiв Украiни <Про

автомобiльнi дороги), кпро дорожнiй рух>, <про мiсчеве самоврядування в

УкраiЪi>, Постанов Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 03,12,2009 JФ l342 <Про

.чr""рд*arrrя Правил паркування транспортних засобiв>, вiд t0 жовтня

2001 р. N9 1306 <Про Правила дорожнього руху) та розроблено з.метою:

- пiдвищення рiвня безпеки дорожнього руху, дисциплlни водllв та культури

паркування автотранспортних засобiв;
- полiпшення умов дорожнього руху шляхом впорядкування мlсць паркування,

розвантаження центраJIьних вулиць MicTa, збiльшення пропускноi

спроможностi iх проrkджоi частини.

2. Визначення TepMiHiB

2.1. автоматичний в'iзний та виiiний термiнал - система пристроiв, яка

призначена для пропуску/випуску транспортних засобiв на майданчики/з

майданчикiв для паркування i може бути облалнана приJIадом для сплати

BapTocTi послуг з утримання майданчикiв для платного паркування;

2.2. BapTicTb послуг з утримання майданчикiв для платного паркування

- економiчно обгрунтованi витрати оператора пiд час надання послуг з

у,тримання майданчикiв для платного паркування;

2.3. вiдведенi майданчики для паркування - майданчики для паркуванняl'

розмiщенi в межах проiЪноТ частини вулиui, дороги або тротуару та обладнанi

"iдпо"iдно 
до вимог цих Правил, Правил паркування транспортних засобiв,

затверджених Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 0З.l2.2009 J\ъ 1342,

Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB

Украiни вiд 10 жовтня 200l р. N l306;
2.4. користувач - водiй, який розмiщус транспортний засiб на майданчику

-ЪТi}lХН]i;ики 
для платного паркування - площа територiТ (землi), що

наjIежить на правах власностi територiальнiй громалi або державi, на якiй

вiдповiдно до рiшення органу мiсцевого самоврядування здiйснюеться

платне паркування транспортних засобiв;



2.6. мiсце для паркування - мiсце стоянки одного транспортного засобу

на майданчику для паркування, позначене дорожньою розмiткою вiдповiдно до
Правил дорожнього руху;

2.7, оператор - суб'скт господарювання, який здiйснюс обладнання i

утримання майданчика для паркування;
2.8. паркування - розмiщення транспортвого засобу на майданчику для

паркування;
2.9. паркувальний автомат - технiчний пристрiй, призначений для сплати

BapтocTi послуг з утримання майданчикiв для платного паркування за

_lопомогою спецiальних платiжних карток та готiвкою.
2.10. платiжнi документи - паркувальний талон або фiскальний чек, якi

посвiдчують сплату BapTocTi послуг з утримання маЙданчикiв для платного

паркування;
2.1 l. спецiально обладнанi майданчики для паркування - майданчики для

паркування, розмiщенi поза межами проТзноТ частини вулицi, дороги або

тротуару та обладнанi вiдповiдно до вимог цих Правил, Правил паркування
транспортних засобiв, затверджених Постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 03.12.2009 Nq 1342, Правил дорожнього руху, затверджених постановою

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 10 жовтня 2001 р. N lЗ06;
2.12. спецiальне паркування - паркування спецiальних транспортних

засобiв або автотранспортних засобiв, якi належать органам державноi влади,

мiсцевого самоврядування (у тому числi депутатам рад Bcix piBHiB, сулу,

прокуратуриl, органiв МВС Украiни) при виконаннi ними службових обов'язкiв,

у мiсцях платного паркування;
2.13. спецiальнi платiжнi карткп - багаторазовi платiжнi засоби, за

.lопомогою яких здiйснюсться сплата BapTocTi пос_,lуг з утримання майданчикiв

для платного паркування.

3. Розмiщення майданчикiв для паркування
3.1. Майданчики для паркування с об'ектами благоустрою i повиннi

вiдповiдати нормам, нормативам, стандартаN{ у сферi благоустрою населених

пунктiв.
з.2. Пiд час розмiшення майданчикiв для паркування на вулицях l дорогах

lI icTa враховуеться:
а) наявнiсть та характеристики комунiкацiй та iнженерних мереж;

б) умови для забЪзпечення безпеки дорожнього руху, зокрема видимостi в

планi та повздовжньому профiлi;
в) параметри поперечних та поздовжнiх ухилiвl
г) розташування зелених насаджен ь;

д) стан покриття проiзноi частини.
3.з. Забороня€ться влаштування платних мiсць паркування на визначених

земельних дiлянках закладiв охорони здоров'я, дошкiльних та

загал bHoocBiTHix навчальних закладiв, кладовищ, установ органiв мiсцевого

самоврядування, виконавчоi влади, внутрiшнiх справ, судiв, прокуратур,

nooua*ou"* органiв, iнших служб MicTa, якi здiйснюють погоджувальнi та

дозвiльнi процедури, в мiсцях розвороту та вiдстою пасажирського транспорту
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загfu'Iьного користування у кiнцевихзупиночних
двома смугами руху завширшки менш як 7,5 метра.

З.4. Проектування, будiвничтво, реконструкчiя, ремонт та утримання
майданчикiв для паркування здiйснюються з дотриманням вимог
законодавства, державних будiвельних норм, стандартiв, технiчних умов, iнших
нормативних документiв та цих Правил.

4. С)бладнання майданчикiв для паркувашня
4.1, Паркувальнi автомати i автоматичнi в'Тзнi та виТзнi термiнали на

майданчиках для платного паркування встановлк)ються стаuiонарно.
4.2. На майданчиках для платного паркування у доступному для

ознайомлення користувачiв мiсцi розмiщуеться iнформаuiя про:

а) оператора (найменування, адреса, KoHTaKTHi телефони);

б) BapTicTb послуг з утримання майданчикiв для платного паркування, спосiб
оплати (готiвковий або безготiвковий),

зазначена iнформачiя нада€ться вiдповiдно до законодавства про мови, а

також у разi потреби розмiщусться ri переклал на англiйську мову.
4.3. На майданчиках для паркування обов'язково облашт,овуються мiсчя (в

обсязi l0 вiдсоткiв загальноТ кiлькостi, але не менш як одне мiсце)
передбаченого стандартами розмiру, позначенi лорожнiми знаками та

розмiткою, для безоплатного паркування транспортних засобiв. зазначених у
розлiлi 7 uих Правил. Вiдстань вiл в'iзлу на майданчик для платного паркування

до найближчого такого мiсця не повинна перевищувати 50 MeTpiB.

4.1. Порялок обладнання спецiально обладнаних
майданчикiв для паркування

4.1.1. Спецiально обладнанi майданчики для паркування:
- можуть бути наземними, пiдземними, багаторiвневими. мати контрольно-
пропускниЙ пункт, примiщення для обслуговуючого персоналу, туаlет тощо;

- позначаються дорожнlми знаками та розмtтко}о.
4.1 .2. На спецiально обладнаних майданчиках для платного паркування

обов'язково повиннi бути встановленi автоматичнi в'iзнiта виIзнi термiнали.
4.1 .З. Пiдземнi та багаторiвневi спецiально обладнанi майданчики

для паркування повиннi мати на в'iзлi схему розмiщення мiсць для
паркування, в'Тздiв та виiздiв, у тому числi розмiщення мiсць для
безоплатного паркування транспортних засобiв, зазначених у частинi
шостiй cTaTTi 30 Закону УкраТни <Про основи соцiа-,lьноi захищеностi
iнвалiдiв в YKpaiHi>.

Пiдземнi та багаторiвневi спецiально обладнанi майданчики забезпечуються
автоматичними установками пожежогасi ння та пожежною сигналiзацiею.

4.|.4. На спецiально обладнаних майданчиках для паркування у разi
можливостi встановлюеться система вiдеоспостереження за рухом
транспортних засобiв на lx територii i табло зi змiнною iнформацiею про
наявнiсть вiльних мiсць для паркування, яке розташову€ться на в'iЪдi.
Вiдеоiнформацiя повинна зберiгатися не менш як оди}l мiсяць.

пчнктах. на вчлицях lз

l
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4,\.5. Не обладнуються автоNIатичними в'Тзними та виiЪними
термiналами спецiально обладнанi майданчики для платного паркування у разi
Тх призначення виключно для користувачiв. якi сплачують BapTicTb послуг з

утримання майданчикiв для платного паркування у безготiвковiй формi за
договором про паркування протягом визначеного TepMiHy. €Lпе не менш як один
мiсяць.

4.2. Порялок обладнання вiдведених майданчикiв для паркування
4.2.1. Органiзацiю та контроль за функчiонуванням вiдведених майданчикiв

для паркування на територii MicTa забезпечr,с вiддiл логiстики та зв'язку
СумськоТ мiськоi рали.

4.2,2. Пiдставою обладнання вiдведеного майданчика для паркування €

вiдповiдне рiшення MicbKoi ради.
4.2.3. Вiдведенi майданчики для паркування позначаються дорожнiми

знаками та суцiльною синьою (блакитною) смугою на rrроiзнiй частинi i на

борлюрi, що вiдокремлюе проiзну частину вiд пiшохiдноi.
4.2.4. Вiдведенi майданчики для платного паркування обов'язково повиннi

бути обладнанi паркувальними автоматами з розрахунку не менш як один
автомат на l0 мiсць для паркування з обох бокiв уздовж проТзноi частини
вулицi, дороги або тротуару.

5. Функчiонування майданчикiв для паркування
5.1. Послуги з утримання майданчикiв для платного паркування надаються

оператором з метою використання таких майданчикiв за призначенням, а

також санiтарного очищення, збереження та вiдновлення Тх вiдповiдно до
законодавства, нормативiв, норм, стандартiв, порялкiв i правил з урахуванням
вимог безпеки дорожнього руху.

5.3. Оператор зобов'язаний:
а) використовувати майданчик для паркування за призначенням]
б) облалнати майданчик для паркчвання вi.]повiдно .fo вимог цих Правил.

IIравил паркування транспортних засобiв, Правил дорожнього руху, норм,
нормативiв, стандартiв з урахуванням вимог безпеки дорожнього руху;

в) утримувати територiю та пiд'iзнi шляхи до майданчика для паркування у
належному технiчному та caHiTapHoMy cTaHi;

г) повiдомляти ВДАI по обслуговуванню м. Суми та ATl про виявленi

порушення цих Правил;
r) злiйснювати контроль за сво€часною сплатою BapTocTi посл\,г з утримання

майданчикiв для платного паркування;
д) надавати роз'яснення користувачам шодо застосчвання цих Правил;

е) органiзовувати навчання персоналу, який обслуговус майданчик для

паркування;
с) забезпечувати безоплатно персонал, який обслуговус лtайданчик для

паркування' спецiальним одягом з метою забезпечення його безпеки пiд час

виконання службових обов'язкiв, а також безпеки дорожнього руху,
5.4. Оператор не несе вiдповiдальностi за збереження транспортних засобiв,

розмiщених на маЙданчиках для паркування.

l

в



б. BapTicTb послуг з утримання майданчикiв для платного
па ркува н ня

6.1. BapTicTb послуг з утримання майданчикiв для платного паркування
встановлюеться виконавчим KoMiTeTolrl Сумськоi MicbKoT ради.

6.2. Сплата BapTocTi послуг з утримання майданчикiв л:lя платного
паркування здiйсню€ться:

а) шляхом придбання паркувального тalлону з визначеною тривалiстю
паркування, в якому зазнача€ться дата та час розплiщення транспортного засобу
на майданчику для платного паркування;

б) готiвкою або за допомогою спецiальноТ платiжноТ картки через

паркувальниЙ автомат чи автоматичниЙ в.rЪниЙ та виТзниЙ термiнали.
У разi сплати BapTocTi послуг з утримання майданчикiв лля платного

паркування готiвкою або за допомогою спецiальноТ платiжноi картки через

автоматичниЙ в'iЪниЙ термiнал користувач отримус паркчвмьниЙ таJIон, на
якому з,вначено час в'iзду на майданчик для паркування, та сплачус за час
паркування на автоматичном1, виiзноплу термiналi вiдповiдно до парк),вального
гаJIону з отриманням фiскального чека.

Сплата BapTocTi послуг з утримання майданчикiв для п.патного паркування
п iлтверджусться одн и м платiжtlи м документом.

6.З. Пiд час паркування на майданчику для платного паркчвання користувач
сплачуе BapTicTb послуг з утримання майданчикiв для платного паркування
згiдно з тарифом, установленим виконавчим KoMiTeToM СумськоТ MicbKoT
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5.5. Користувач зобов'язаний :

а) поставити транспортний засiб на мiсце для парк),вання вiдповiдно до
дорожньоi розмiтки та лорожнiх знакiв, а також з дотриманняN,I вимог цих
Правил i Правил дорожнього руху;

б) сплатити BapTicTb послуг з утримання майданчикiв для платного
паркування;

в) розмiститИ у лiвомУ нижньомУ KyTi лобового скла транспортного засобу
платiжний документ так, щоб забезпечити його видимiсть для перевiрки;

г) пiсля закiнчення часу паркування, за який сплачено, звiльнити мiсце
паркування або сплатити BapTicTb послуг з утримання майданчика для
платного паркування за час фактичного паркування. .щопускасться безоплатна

стоянка танспортного засобу протягом l0 хвилин пiсля закiнчення часу

паркування, за який сплачено. Розрахунки за паркування здiйснюються пiсля 5

хвилин з часу паркування за тарифом за кожну годину знаходження автомобiля

на мiсцi паркування.
5.6. Виконавчий KoMiTeT Сумсько1 MicbKoi ради на пiдпорядкованiй територii

встановлюе режим роботи майданчикiв для паркування, шо перебувають у
комунальнiй власностi, та погоджус його приватним операторам паркування.

5.7. У разi коли внаслiдок паркування транспортного засоб,ч з порушенням

цих Правил або Правил дорожнього руху буле пошкоджено майно оператора,

житлово-комунальногtr господарства. учасникiв дорожнього руху, зеленi

насадження, створено перешкоди виконанню робiт з утримання дорiг,
iнженерних мереж, бу.uинкiв та споруд, розташованих уздовж дороги,
користувач несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.
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ради у порядку i межах, визначених законодавством, з урахуванням
перелiку основнихпослуг.

6.4. Якщо корисryвач вiдмовився сплатити BapTicTb послуг з утримання
майданчикiв для платного паркування, питання сплати BapTocTi послуг з

утримання майданчикiв для платного паркування вирiшусться у судовому
порядку.

7. Пiльги щодо користування мiсцями паркування
7.1. Мiсця для безоплатного паркування видiляються для легкових

автомобiлiв, якими керують iнвалiди з уражеllняNl опорно-рухового апарату,

члени ixHix сiмей, яким вiдповiдно до порядку забезпечення iнвалiдiв
автомобiлями передано право керування автомобiлем, та законнi
представники недiездатних iнва-,liдiв або дiтей-iнвалiдiв, якi перевозять

iнвалiдiв (дiтей-iнвалiдiв) з ураженням опорно-рухового апарату, а також

для безоплатного паркування транспортних засобiв. що н€Lпежать

пiдприемствам, установам, органiзацiям громадських органiзаuiй iнвалiдiв та
сфери соцiального захисту населення i перевозять iнва.,riдiв (дiтей-

irrвалiдiв) з ураженням опорно-рухового апарату.
7.]. На мiсцях для безоплатного парк},ванttя. ви.]iлених .]ля транспортних

засобiв, зазначених у пiдпунктi 7.1 даного розлiл1, Прави.,,l, не можуть бути

розмiщенi iншi транспортнi засоби. У разi паркування автотранспорту на

мiсцях, призначених для безоплатного паркування, користувачi цих засобiв
несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

7.З. На схемах розмiщення мiсць для паркування, в'Тздiв та виiЪдiв

пiдземних та багаторiвневих спецiально обладнаних майданчикiв для
паркування ч тому числi позначасться розмiшення мiсць для паркування
транспортних засобiв, зазначених у пiлпунктi 7.1 даного розлiлу Правил.

8.1 . Спецiальне
лlайданчикiв для
B,racHocTi.

8.2. Спецiальне паркування здiйснюстьс.я автотранспортом iз службовими

,1ержавними номерними знаками органlв державноt влади, мlсцевого

самоврядуваНня (у томУ чис.ri депутатiв рад Bcix piBHiB, суду, прокуратури,

t,рганiв МВС УкраТни ) пiд час виконання прямих службових обов'язкiв у зонi

мiсць для платного паркування.

9. Контроль та вiдповiдал bHicTb
9.1. Контроль за виконанням цих Правил 1, частинi забезпечення безпеки

дорожнього руху на майданчиках для паркування здiйснюс B.ЩAI по

обслуговуванню м. Суми та ATI.
9.2. Контроль за наJIежною органiзаui€ю та утриманням майданчикiв для

паркування, що перебувають у комунальнiй власностi, покладасться на вiддiл

логiстики та зв'язку Сумськоi MicbKoi рали.
g.з. Контроль за дотриманням оператором податковоi дисциплiни

,lдiйснюстьсЯ .ЩержавноЮ податковою iнспекцiсю м. Суми,

8. Спецiальне паркування
паркування автотранспор,гу забе:зпечус,rься
платного паркування. шlо перебl,вають

в межах vclx
v комчнапьнlи
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g.4. Недотримання цих Правил тягне вiдповiдальнiсть, перелбачену

чинним законодавством Украiни.

]\'liський голова

lJrtKollaBe в.м
с7

(lIiцпис i да otla н н

Г.М. MiHacB
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