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ОСББ «ГОЛОСІЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ»   

№ 2/17  від «13 » листопада 2017 року 

ПРАВИЛА В’ЇЗДУ ТА ПАРКУВАННЯ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

Ці правила в’їзду та паркування транспортних засобів (надалі – 

Правила) регулюють правові, організаційні та економічні відносини, 

пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників 

багатоквартирного будинку ОСББ «Голосіївська Фортеця» щодо 

користування їх спільним майном - частиною прибудинкової території 

будинку об’єднання, призначеною для здійснення руху та паркування 

(стоянки) транспортних засобів. 
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І. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

1.1 В цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому 

значенні: 

Об’єднання 

(ОСББ): 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«ГОЛОСІЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ» (код ЄДРПОУ: 36791839); 

Співвласник: власник житлового (квартири або частини квартири) або 

нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку 

Об’єднання; 

Територія 

подвір’я:  

частина прибудинкової території будинку Об’єднання 

(розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. 

Голосіївська 13), що призначена для здійснення руху та 

паркування транспортних засобів; 

Майданчик для 

паркування  

(для тимчасового 

паркування): 

частина Території подвір’я будинку Об’єднання, яка 

виділена відповідною дорожньою розміткою і призначена 

для паркування (тимчасового паркування) транспортних 

засобів; 

Тротуар: елемент дороги, призначений для руху пішоходів, який 

прилягає до проїзної частини або відокремлений від неї 

газоном; 

Газон: ділянка прибудинкової території будинку Об’єднання, 

яка штучно створюється шляхом посіву і вирощування 

трав і рослин; 

Зупинка: припинення руху транспортного заходу на час до 5 

хвилин або більше, якщо це необхідно для посадки 

(висадки) пасажирів чи завантаження (розвантаження) 

вантажу; 

Паркування 

(стоянка): 

 

 

 

Схема організації 

руху та 

паркування: 

припинення руху транспортного заходу на час, більший 

ніж 5 хвилин, з причин, не пов’язаних з посадкою 

(висадкою) пасажирів чи завантаженням 

(розвантаженням) вантажу; 

затверджена схема організації руху та паркування 

відділом управління превентивної діяльності Головного 

управління Національної поліції у м.Києві за №8559 від 

17 листопада 2016р. 

1.2 Інші терміни, що використовуються в цих правилах, вживаються у 

значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Законі України «Про 

особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», 
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Законі України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», 

Правилах дорожнього руху (затверджених Постановою Кабінету міністрів 

України №1306 від 10.10.2001), Законі України «Про дорожній рух», Законі 

України «Про автомобільний транспорт». 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (ПРАВОВІ ЗАСАДИ) 

2.1 Ці Правила встановлюють обмеження та визначають порядок 

користування Співвласниками Об’єднання частиною прибудинкової 

території будинку ОСББ, що призначена для здійснення руху та паркування 

транспортних засобів (надалі – Територія подвір’я). 

2.2 Метою встановлення цих Правил є: 

⎯ визначення правил користування Співвласниками Об’єднання їх 

спільним майном – Територією подвір’я будинку Об’єднання; 

⎯ впорядкування здійснення водіями та власниками транспортних засобів 

в’їзду (руху) та паркування (стоянки) транспортних засобів на Території 

подвір’я будинку Об’єднання, враховуючи Схему організації руху та 

паркування. 

2.3 Задля досягнення мети встановлення цих Правил загальні збори ОСББ 

уповноважують виконавчий орган управління Об’єднання: 

a) визначати та утримувати інфраструктуру, необхідну для 

забезпечення виконання цих Правил в межах цільових коштів, що 

виділені Об’єднанням; 

b) встановлювати (або забезпечувати встановлення) спеціальних 

засобів/систем обмеження руху транспортних засобів;  

(в тому числі: автоматичних та механічних шлагбаумів, терміналів 

пропуску, штучно створених дорожніх нерівностей) 

c) створювати та облаштовувати майданчики для паркування (в тому 

числі і майданчики для тимчасової зупинки); 

d) здійснювати контроль за дотриманням і виконанням цих Правил; 

(в тому числі: встановлювати камери відеоспостереження, 

здійснювати виявлення та фіксацію порушень цих Правил та 

приймати рішення щодо порушників цих Правил) 

e) здійснювати інші дії, необхідні для забезпечення виконання цих 

Правил. 

2.4 Ці Правила обов’язкові для виконання наступними категоріями осіб: 

⎯ особами - Співвласниками Об’єднання; 

⎯ особами, які на законних підставах користуються житловими та 

нежитловими приміщеннями, розташованими в будинку Об’єднання; 

⎯ особами, які обрані Співвласниками Об’єднання до виконавчого органу 

управління Об’єднання – Правління Об’єднання; 
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2.5  Особи, які не відносяться до категорій осіб, вказаних в п.2.4 Правил, 

але бажають здійснювати в’їзд (рух) та паркування (стоянку) транспортних 

засобів на Території подвір’я будинку Об’єднання, мають виконувати режим 

використання спільного сумісного майна Співвласників Об’єднання 

(Території подвір’я), що встановлений цими Правилами. 

ІІІ.  В’ЇЗД (РУХ), ПАРКОВКА (СТОЯНКА) ТА ЗУПИНКА 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ТЕРИТОРІЇ ПОДВІР’Я 

В’їзд (рух) транспортних засобів  

3.1 На Території подвір’я будинку Об’єднання пішоходи мають перевагу 

перед транспортними засобами. 

3.2 В'їзд (рух) на Території подвір’я будинку Об’єднання дозволяється 

наступним категоріям транспортних засобів: 

⎯ транспортним засобам, якими володіють (або на законних підставах 

користуються) власники житлових та нежитлових приміщень будинку 

Об’єднання; 

⎯ транспортним засобам, якими володіють (або на законних підставах 

користуються) громадяни, які на законних підставах проживають в 

житлових приміщеннях будинку Об’єднання; 

⎯ транспортним засобам, що обслуговують Співвласників Об’єднання та 

громадян, які на законних підставах проживають в житлових 

приміщеннях будинку Об’єднання; 

⎯ транспортним засобам, позначеним розпізнавальним знаком «Інвалід», 

якими керують водії-інваліди; 

⎯ спеціальним транспортним засобам, що здійснюють невідкладне 

(оперативне) службове завдання, зокрема: відповідним автомобілям 

правоохоронних органів, медичної (швидкої) допомоги, пожежної 

безпеки тощо.  

3.3 В'їзд (рух) на Території подвір’я, на якій встановлені засоби/системи 

обмеження руху, дозволяється транспортним засобам (зазначеним в пункті 

3.2 цих Правил) водії яких у встановленому порядку отримали Перепустку 

(або електронний пристрій доступу) на в’їзд на Територію подвір’я будинку 

Об’єднання. 

3.4 На Територію подвір’я будинку Об’єднання дозволяється тимчасовий 

в’їзд вантажних автомобілів для розвантаження/завантаження вантажів. В’їзд 

таких транспортних засобів здійснюється за попередньою домовленістю з 

Правлінням Об’єднання з обов’язковим дотриманням їх водіями правил, 

передбачених пунктом 4.2 цих Правил. 

3.5 Водії транспортних засобів, здійснюючи рух по Території подвір’я 

будинку Об’єднання, зобов’язані  дотримуватись Правил дорожнього руху 
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України (ПДР), зокрема положень пункту 26 ПДР щодо руху у житлових та 

пішохідних зонах. 

3.6 Рух транспортних засобів по Території подвір’я будинку Об’єднання 

має здійснюватися відповідно до дорожньої розмітки та дорожніх знаків, з 

урахуванням вимог щодо дотримання безпечної швидкості, а також Схеми 

організації руху та паркування. 

Паркування (стоянка) та зупинка транспортних засобів 

3.7 Паркування (стоянка) транспортних засобів на Території подвір’я 

будинку Об’єднання дозволяється лише за умови, що транспортний засіб, 

який здійснює паркування (стоянку), не створює небезпечну ситуацію, а 

також дотримується вимог Схеми організації руху та паркування з 

обмеженням часу такого паркування. 

3.8 Вантажним автомобілям, які в’їжджають на Територію подвір’я у 

відповідності з пунктом 3.4 цих Правил, забороняється паркування (стоянка) 

на Території подвір’я, а зупинка дозволяється виключно на майданчиках для 

тимчасової зупинки. 

Майданчики для тимчасової зупинки: 

3.9 Зупинка транспортних засобів (для посадки/висадки пасажирів чи 

завантаження/розвантаження вантажу) на Території подвір’я будинку 

Об’єднання дозволяється виключно на створених майданчиках для 

тимчасового паркування.  

3.10 Майданчики для тимчасового паркування відрізняються від інших 

майданчиків для паркування особливою дорожньою розміткою, створюються 

і призначаються виключно для зупинки транспортних засобів, що 

в’їжджають на територію подвір’я та обмежуються часом паркування. 

3.11 Час зупинки транспортних засобів на майданчиках для тимчасової 

зупинки обмежений 30 хвилинами (крім випадків зупинки спеціальних 

транспортних засобів). 

Майданчики для паркування: 

3.12 Паркування (стоянка) транспортних засобів на Території подвір’я 

будинку Об’єднання дозволяється виключно на створених (у відповідності до 

положень цих Правил) майданчиках для паркування. 

3.13 Кількість майданчиків для паркування та майданчиків для тимчасової 

зупинки транспортних засобів встановлюється положеннями цих Правил, а їх 

розташування на Території подвір’я має відповідати розробленій та 

затвердженій схемі. 



Сторінка 6 з 11 

 

3.14 Якщо водієм транспортного засобу, який в’їхав на Території подвір’я, 

з’ясовано, що всі майданчики для паркування зайняті іншими транспортними 

засобами, то такий водій зобов’язаний здійснювати паркування (стоянку) 

свого транспортного засобу поза межами Території подвір’я. 

3.15 Паркування транспортних засобів на таких майданчиках обмежено 2 

(двома) годинами. 

Відповідальність за порушення правил паркування: 

3.16 За порушення правил паркування (стоянки) та зупинки транспортних 

засобів на Території подвір’я водії відповідних транспортних засобів несуть 

відповідальність перед Співвласниками Об’єднання, яка полягає у 

можливості виконавчого органу управління Об’єднання вчиняти певні дії 

(організаційного характеру) та приймати рішення, передбачені цими 

Правилами. 

Права, обов’язки та заборони для водіїв  

3.17 Водії транспортних засобів на Території подвір’я будинку Об’єднання 

мають право: 

⎯ користуватись частиною прибудинкової території будинку об’єднання, 

призначеною для здійснення руху та паркування (стоянки) транспортних 

засобів у відповідності до режиму користування, встановленому цими 

Правилами; 

⎯ подавати до виконавчого органу управління Об’єднання заяви (за 

встановленою формою – Додаток 1) для отримання перепустки для 

в’їзду на Територію подвір’я; 

⎯ отримувати від виконавчого органу управління Об’єднання, перепустку 

для в’їзду на Територію подвір’я. 

3.18 Водії транспортних засобів на Території подвір’я будинку Об’єднання 

мають обов’язки: 

⎯ виконувати Правила дорожнього руху в Україні та положення цих 

Правил; 

⎯ дотримуватися вимог Схеми організації руху та паркування; 

⎯ надавати перевагу в русі по Території подвір’я пішоходам. 

 

3.19 Водіям транспортних засобів на Території подвір’я будинку 

Об’єднання,  забороняється: 

⎯ порушувати положення цих Правил та встановлені Правила дорожнього 

руху України, а також Схему організації руху та паркування; 

⎯ в’їжджати на Територію подвір’я будинку Об’єднання, якщо їх 

транспортні засоби не відповідають категоріям, зазначеним в пункті 3.2. 

цих Правил; 

⎯ заїжджати на Газони та Тротуари, розміщені на прибудинковій території 

будинку Об’єднання; 
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⎯ здійснювати паркування (стоянку) транспортних засобів поза спеціально 

відведеними майданчиками для паркування; 

⎯ здійснювати перевезення небезпечних вантажів: речовин,  матеріалів,  

виробів,  відходів виробничої та іншої діяльності (і тара  з-під  них),  які  

внаслідок  притаманних  їм  властивостей  за наявності певних факторів 

можуть під  час  перевезення  спричинити   вибух,   пожежу,   

пошкодження технічних засобів,  пристроїв, споруд та інших об'єктів, 

заподіяти матеріальні  збитки  та  шкоду  довкіллю,  а  також  призвести  

до загибелі,   травмування,   отруєння   людей; 

⎯ здійснювати навчальну їзду на Території подвір’я, 

⎯ паркувати свої транспортні засоби на необмежений проміжок часу. 

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ПОВ’ЯЗАНОЇ З ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ 

4.1 Встановлення спеціальних засобів обмеження руху транспортних 

засобів:  

4.1.1 Спеціальні засоби обмеження руху транспортних засобів 

встановлюються уповноваженим виконавчим органом управління 

Об’єднання за кошти, визначені в кошторисі. 

4.2 Перепустка на в’їзд на Територію подвір’я будинку Об’єднання: 

4.2.1 Перепустка на в’їзд на Територію подвір’я будинку Об’єднання (надалі 

– Перепустка) видається водію транспортного засобу, що відповідає 

критеріям, встановленим пунктом 5.2 цих Правил. 

4.2.2 Перепустка на в’їзд видається водію (або власнику) транспортного 

засобу за його заявою, поданою у відповідності до затвердженої форми, 

що є невід’ємною частиною цих Правил. 

4.3 Визначення та влаштування майданчиків для паркування: 

4.3.1 На Території подвір’я будинку Об’єднання кількість майданчиків для 

паркування визначається Правлінням в залежності від Схеми організації 

руху та паркування та особливостей благоустрою прибудинкової 

території. 

4.4 В безпосередній близькості до вхідних парадних  груп будинку 

Об’єднання мають бути розташовані виключно майданчики для 

тимчасового паркування транспортних засобів. 

4.5 Майданчики для паркування мають бути розташовані  таким чином, щоб 

транспортні засоби, які на них знаходяться, не перешкоджали руху 

інших (в тому числі оперативних і спеціальних) транспортних засобів на 

Території подвір’я будинку Об’єднання. 



Сторінка 8 з 11 

 

4.6 Схема розташування майданчиків для паркування (в тому числі і для 

тимчасового паркування) затверджена відділом управління превентивної 

діяльності Головного управління Національної поліції у м.Києві за 

№8559 від 17 листопада 2016р. 

4.7 Правління забезпечує створення та утримання майданчиків для 

паркування в належному стані відповідно до затвердженої схеми їх 

розташування. 

4.8 Майданчики для паркування (в тому числі і майданчики для тимчасового 

паркування) створюються шляхом нанесення відповідної дорожньої 

розмітки на асфальтне покриття дорожньої частини Території подвір’я 

будинку Об’єднання. 

4.9 Організація запровадження цих Правил, здійснення заходів задля 

досягнення мети їх встановлення, контроль за дотриманням їх виконання 

покладається на виконавчий орган управління ОСББ – Правління 

Об’єднання. 

4.10 Встановлення засобів (систем) обмеження руху транспортних засобів на 

Території подвір’я Об’єднання, утримання  цих засобів (систем)  

здійснюється Правлінням Об’єднання в межах компетенції. 

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ 

5.1 Порушення (за їх наявності) водіями транспортних засобів цих 

Правил фіксуються Головою або членами Правління Об’єднання шляхом 

складання відповідних Актів фіксації (з долученням матеріалів відео та/або 

фото фіксації). 

5.2 Виконавчий орган управління Об’єднання (Правління) розглядає (в 15 

денний строк) порушення, зафіксовані відповідними складеними Актами та 

приймає одне із таких рішень: 

1) здійснити усне зауваження (попередження) порушнику Правил; 

2) позбавити порушника Перепустки (електронного пристрою доступу) 

на в’їзд на територію подвір’я будинку Об’єднання на певний строк – 

у разі повторного порушення цих Правил однією і тією ж особою-

порушником; 

3) запропонувати порушнику здійснити добровільний внесок на 

розрахунковий рахунок Об’єднання в розмірі, що відповідає розміру 

штрафу (за порушення правил стоянки та зупинки), передбаченому ч.1 

ст.122 Кодексу України про адміністративне правопорушення - у разі 

багаторазового порушення цих Правил однією і тією ж особою-

порушником; 

4) позбавити порушника Перепустки (електронного пристрою доступу) 

на в’їзд на територію подвір’я будинку Об’єднання безстроково – у 
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разі постійного/регулярного порушення цих Правил однією і тією ж 

особою-порушником. 

5.3 За порушення часу зупинки/паркування на прибудинковій території 

порушник сплачує шраф у розмірі 10 грн. за кожну годину перебування 

транспортного засобу на території будинку, але не більше 100 грн. на 

добу. 

VІ.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1 Ці Правила складені на 9 сторінках та 1 додатку. 

6.2 Дані Правила починають діяти з моменту затвердження їх рішенням 

загальних зборів Об’єднання. 

6.3 Пропозиції щодо вдосконалення положень цих правил подаються 

Співвласниками Об’єднання до органу управління Об’єднання, 

систематизуються та виносяться на обговорення загальних зборів. 

7.1 Дані Правила руху та паркування на Прибудинковій території можуть 

бути змінені, доповнені та відмінені рішенням загальних зборів. 

 

«14» листопада 2017 року                     ________________ Поліщук Ю.Л.              
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                                                                         Додаток 1  

                                                                        до Правил в’їзду та паркування транспортних засобів 

                                                                        Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

                                                                        «Голосіївська фортеця» 

Голові правління  

ОСББ «Голосіївська фортеця» 

____________________________________ 
03039, Україна, м. Київ, вул. Голосіївська, 13 

 Тел. (067) 568 29 04 

Від власника (користувача)  

квартири № ______ 
 за адресою: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 13  

____________________________________ 
                                                                                       (ПІБ фізичної особи) 

____________________________________ 
                                                                     (контактні дані,  телефон) 

ЗАЯВА 

на отримання Перепустки (електронного пристрою доступу) на в’їзд  

на Територію подвір’я будинку ОСББ  

 

Відповідно до порядку користування Співвласниками ОСББ 

«Голосіївська фортеця» частиною прибудинкової території будинку 

об’єднання, призначеною для здійснення руху та паркування (стоянки) 

транспортних засобів, затвердженого  загальними зборами об’єднання, 

зокрема: у відповідності до пункту 3.15 даних Правил, 

прошу надати Перепустку (електронний пристрій доступу) на в’їзд на 

Територію подвір я будинку Об’єднання. 

З Правилами в’їзду та паркування ОСББ «Голосіївська фортеця» 

ознайомлений/ознайомлена. 

Добровільно надаю згоду на обробку персональних даних, для 

реалізації мети Правил в’їзду та паркування транспортних засобів.  

                                                        _______________   ________________ 
                                                                            (підпис)                         (П.І.П.) 

 

Інформація про транспортний засіб (для перепустки): 

_____________________ ________________ ___________________             

             (марка)                                   (модель)                            (державний номер) 
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що, належить: 

_____________________________________________________________________________ 
          (власнику, члену родини – вказати родинні стосунки, орендарю) 

 

_____________________________________________________________________________
     (прізвище, ім’я, по батькові члена родини або орендаря) 

 

 

 До заяви додаються копії документів, які підтверджують: 

• право володіння (користування) транспортним засобом (техпаспорт, 

довіреність, кредитний договір, тощо); 

• родинні стосунки особи, яка володіє (користується) транспортним засобом з 

власником приміщення (свідоцтво про шлюб, народження, тощо); 

• факт володіння/користування квартирою (свідоцтво на право власності, 

договір оренди, тощо). 

 

«____»__________201_ року         _______________  _____________________             

                                                                    ( підпис)                                 ( П.І.Б.) 

 

 

 


