
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням зборів представників від об’єднання 

ОСББ «Фундуклєєвський» 
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Правила користування підземним паркінгом 

ОСББ «Фундуклєєвський»  

 

1. Користування паркінгом дозволяється власникам машиномісць або особам, зазначеним 

у зареєстрованому в керуючій дирекції письмовому дозволі власника. 
 

2. Об’єднання не несе відповідальність за збереження транспортного засобу. 
 

3. Заїзд на територію паркінгу дозволяється легковим автомобілям висотою не більше 2,0 

м. з максимальною масою до 3000 кг. Заїзд автомобілів з причепами, а також автомобілів, 

обладнаних двигунами на зрідженому газі, забороняється. 
 

4. При заїзді на територію паркінгу, виїзді з нього, пересуванні його територією необхідно 

дотримуватись швидкість не більше 10 км./год. і дистанції до іншого транспортного засобу 

не менше 3 м. 
 

5. Двигун автомобіля необхідно вимикати негайно після завершення маневру для 

паркування і вмикати тільки для виїзду з паркінгу. 
 

6. При заїзді на територію паркінгу і виїзді з нього необхідно керуватись відповідним 

світлом проблискового ліхтаря (червоне - забороняє рух, зелене - дозволяє рух). 
 

7. В'їзд на територію паркінгу та виїзд з неї дозволяється при піднятому шлагбаумі, який 

змінює положення після зчитування інформації з електронних перепусток. Забороняється 

зупинятися в зоні дії шлагбауму. 
 

8. На території паркінгу необхідно дотримуватися дорожньої розмітки, вимог дорожніх 

знаків. 
 

9. Вхід пішоходів на територію паркінгу та вихід з неї дозволяється лише призначеними для 

цього шляхами. 
 

10. Стоянка транспортного засобу дозволяється тільки в межах машиномісця, яке належить 

власнику транспортного засобу. 
 

11.Буксирувати транспортні засоби дозволяється тільки у присутності працівника 

Об’єднання. 
 

12. На території паркінгу забороняється: 

- палити і користуватись запальничками; 

- захаращувати проїзди та виїзди з території підземного паркінгу; 

- користуватися відкритим вогнем; 

- залишати автомобілі при наявності витоку пально-мастильних матеріалів; 

- зберігати їдкі, легкозаймистими та іншими шкідливі речовини і користуватись ними; 

- зберігати будь-яке майно. 

- ремонтувати та мити транспортні засоби 

- розпалювати багаття; 

- вживати алкогольні напої; 

- користуватись звуковими сигналами; 

- розклеювати (встановлювати) плакати, афіші, оголошення, тощо; 

13. Забороняється в’їзд на територію паркінгу, пересування по території паркінгу 

транспортних засобів з працюючими двигунами і робота двигунів автомобілів, які 

перебувають у паркінгу, якщо система вентиляції не працює (незалежно від причин). 



При непрацюючій системі вентиляції дозволяється в’їзд на територію паркінгу і  

переміщення по території паркінгу транспортних засобів  з вимкненими двигунами у 

присутності працівника паркінгу і під його контролем. 

Відповідальність за шкоду, завдану  майну об’єднання або третіх осіб переміщенням 

транспортних засобів з вимкненими двигунами несуть власники транспортних засобів, які 

переміщуються територією паркінгу. 

14. Особи, які користуються машиномісцями та/або перебувають у паркінгу, зобов’язані 

дотримуватись Правил пожежної безпеки. 

 


