
1 Паркування 

 проблема фотофіксація Нормативні вимоги 

1  
Надалі залишається проблема 
відсутність якомога ближче до 
входів в будівлю вокзалу місць 
для висадки/посадки осіб з 
інвалідністю з/в автотранспорт, а 
також для паркування 
автотранспорту осіб з 
інвалідністю. 
 

Цей недолік був зафіксований 
актом позапланової 
перевірки. Станом на січень 
2020 недолік не усунуто. 

 

 
 

 

ДБН В.2.2-48:2018,  
5.4.1 На відкритих індивідуальних автостоянках 
біля закладів обслуговування слід виділяти не 
менше ніж 10 % місць (але не менше одного 
місця) для транспорту осіб з інвалідністю. Ці 
місця повинні позначатися дорожніми знаками 
та горизонтальною розміткою відповідно до 
Правил дорожнього руху [6] з піктограмами 
міжнародного символу доступності. 

Місця для паркування особистого 
автотранспорту осіб з інвалідністю або 
транспорту, який перевозить осіб з інвалідністю, 
рекомендується розміщувати поблизу входу до 
будівель і споруд, але не далі ніж 50 м. Ширина 
зони для паркування автомобіля особи з 
інвалідністю повинна бути не менше ніж 3,5 м. 

Розміри паркувальних місць, які розташовані 
паралельно бордюру, повинні забезпечувати 
доступ до задньої частини автомобіля, щоб 
використовувати пандус або підйомний пристрій 
(рисунок 6). 

Майданчики зупинки для посадки або 
висадки з транспорту осіб з інвалідністю слід 
передбачати на відстані не менше ніж 50 м від 
входів до громадських будівель і споруд. 



 

 
ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій 
 
4.20.5 У разі проектування майданчиків для 
паркування треба виділяти не менше ніж 10 % 
місць (але не менше одного місця) для 
паркування транспортних засобів загального 
призначення, якими керують інваліди, або 
транспортних засобів спеціального призначення, 
що їх перевозять. Відстань від в'їзду на 
майданчик для платного паркування до 
найближчого такого місця не повинна 
перевищувати 50 м за найближчою траєкторією 
руху. Ці місця треба позначати відповідними 
дорожніми знаками та розміткою. 
Розміри місця для паркування транспортних 
засобів загального призначення, якими керують 
інваліди, або транспортних засобів спеціального 
призначення, що їх перевозять, повинні бути не 
менше ніж 5,0 м х 3,5 м. 

Майданчики зупинки для посадки або 
висадки з транспорту осіб з інвалідністю слід 
передбачати на відстані не менше ніж 50 м від 
входів до громадських будівель і споруд. 
 
 

 

 


