
 

 

В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 

 

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 22 березня 2017 року  

 

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, 

стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з 

інвалідністю  

(реєстр. № 5629) 

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку 

транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю (реєстр.                      

№ 5629 від 30.12.2016 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, Комітет 

зазначає наступне. 

У Законі України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 

визначено обов’язок власників спеціально обладнаних чи відведених 

майданчиків для паркування виділяти та облаштовувати місця для безоплатного 

паркування легкових автомобілів, якими керують особи з інвалідністю (члени 

їхніх сімей, яким передано право керування автомобілем, законні представники, 

які перевозять осіб з інвалідністю). 

Проте, в реальному житті особи з інвалідністю не завжди мають змогу 

скористатися наданим правом безоплатного паркування, оскільки мають місце 

випадки, коли: по-перше, місця для безоплатного паркування транспортних 

засобів осіб з інвалідністю не виділяються; по-друге, на таких місцях паркують 

інші транспортні засоби. 

Законопроектом пропонується законодавчо захистити право осіб з 

інвалідністю на безоплатне паркування на спеціально обладнаних місцях, 

позначених дорожніми знаками та відповідною розміткою.  

З цією метою, пропонується внести зміни до: 
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1) Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими 

передбачається: 

- запровадити адміністративну відповідальність за зупинку чи стоянку 

транспортних засобів на місцях, де дозволено зупинку чи стоянку лише водіям 

з інвалідністю; 

- запровадити адміністративну відповідальність за необлаштування на 

спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування 

транспортних засобів місць, призначених для паркування транспортних засобів, 

якими керують водії з інвалідністю; 

- надати право адміністративним комісіям при виконавчих органах 

сільських, селищних, міських рад, органам Національної поліції розглядати 

справи про адміністративні правопорушення про порушення правил паркування 

транспортних засобів на місцях, призначених для паркування транспортних 

засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з 

інвалідністю; 

- збільшити розмір штрафу за порушення правил паркування 

транспортного засобу на місцях, призначених для паркування транспортних 

засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з 

інвалідністю; 

- надати право складати протоколи про адміністративні правопорушення 

членам громадських організацій осіб з інвалідністю, які уповноважені на те 

виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад (частини друга, 

третя, четверта та шоста статті 152-1); 

- надати право працівнику уповноваженого підрозділу, що забезпечує 

безпеку дорожнього руху, затримувати транспортний засіб (шляхом блокування 

або доставлення його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку) за 

розміщення транспортного засобу на місцях, що призначені для безоплатного 

паркування, зупинки, стоянки транспортних засобів, якими керують водії з 

інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю; 

- установити, що якщо на спеціально обладнаних чи відведених 

майданчиках для платного паркування транспортних засобів, у тому числі біля 

житлових будинків (крім індивідуальних житлових будинків) та будівель, на 

тротуарах (із числа місць для зупинки та стоянки транспортних засобів), не 

позначено відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою місця 

для зупинки, стоянки транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю 

або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, то такими місцями вважаються 

будь-які місця, на яких розмістяться транспортні засоби, якими керують водії з 

інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (зміни до примітки до 

статті 152-1); 

2) Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні», розширивши перелік об’єктів, біля яких їх власники/ співвласники 
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(управителі) або орендарі зобов’язані виділити на спеціально обладнаних чи 

відведених майданчиках місця для безоплатного паркування транспортних 

засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з 

інвалідністю (місця біля житлових будинків (крім індивідуальних житлових 

будинків) та будівель, на тротуарах (із числа місць для зупинки та стоянки 

транспортних засобів). 

Відповідно до Пояснювальної записки реалізація проекту акта не 

потребуватиме додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.  

Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради 

України надано узагальнюючий висновок, що за результатами розгляду в 

першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням 

висловлених зауважень та пропозицій. 

Всеукраїнське ГО «Національна асамблея інвалідів України» 

законопроект підтримує. 

Всеукраїнська ГО інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» висловила 

позицію щодо необхідності забезпечення виділення місць для паркування осіб з 

інвалідністю на стадії проектування та затвердження будівельної документації 

для будівництва будинків і споруд та запровадження відповідальності для 

посадових осіб, які відповідають за складання проектів по будівництву 

(реконструкції) будинків та споруд. 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, 

який визначено головним з опрацювання законопроекту, пропонує Верховній 

Раді України прийняти його за основу. 

Члени Комітету підтримують законодавчу ініціативу, спрямовану на 

посилення соціальної захищеності осіб з інвалідністю. Водночас, акцентують 

увагу на необхідність його доопрацювання, зокрема, в частині змін до Примітки 

до статті 152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за 

паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для 

осіб з інвалідністю (реєстр. № 5629 від 30.12.2016 р.), поданий Кабінетом 

Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні, прийняти за 

основу. 

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який визначено 

головним з його опрацювання. 

 

 

 

 

Голова Комітету      О.ТРЕТЬЯКОВ  


