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Голові Київської міської 
державної адміністрації, 
міському голові міста 
Києва
Віталію Кличку

 про порядок реалізації ветеранами 
права на безоплатне паркування

Шановний Віталію Володимировичу!

 

Відповідно до підпункту 17.11.1 пункту 17.11 Правил благоустрою міста 
Києва рішенням Київської міської ради від 23.09.2021 р. N 2393/2434, зокрема, 
було надано право безкоштовного паркування в місцях платного паркування 
особам, які мають статус учасника бойових дій та прирівняних до них.

Бажаючи у законний спосіб реалізувати отримане право, мій помічник-
консультант полковник ЗС України Дяченко С.Б., який безпосередньо брав 
участь у бойових діях у 2014-15 рр., звернувся на “гарячу лінію” КП 
Київтранспарксервіс (вказану на сайті КП), де йому порекомендували 
звернутися безпосередньо в офіс підприємства з документами, що 
підтверджують його статус.

Прибувши за вказаною адресою вдалося лише отримати усну 
рекомендацію від посадової особи, яка відмовилася назватися незважаючи на те, 
що власні документи їй офіцер представив.

З її слів, учасники бойових дій мають паркуватися виключно на місцях для 
інвалідів, підклавши під переднє скло документ, що підтверджує 
статус  учасника бойових дій. Вказати нормативні документи, на яких 
ґрунтується її рекомендація, посадова особа відмовилась.

Зазначене не відповідає нормам Постанови КМУ “Про правила 
дорожнього руху”, де визначено порядок паркування на місцях для інвалідів та 
Кодексу про адміністративні правопорушення, яким визначено покарання за 
таки дії.

Прошу звернути Вашу увагу, що у разі дійсності рекомендацій працівниці 
КП, можуть виникати конфліктні ситуації та зловживання окремими 
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працівниками підприємства на кшталт протиправного обмеження кількості 
пільгових місць окремими приватними перевізниками.

Більш того, зазначене прирівняння до інвалідів може образити честь та 
гідність ветеранів війни.

Водночас, дізнавшись про мету візиту, працівники підприємства 
намагалися звинуватити офіцера, який був одягнений у відповідну військову 
форму та мав при собі COVID-сертифікат, у незаконному проникненню до 
установи, відвідання якої нібито заборонено, погрожуючи викликом поліції та 
СБ підприємства. 

Реалізуючи повноваження, як народного депутата України, надані мені 
Законом України «Про статус народного депутата України», та як голови 
підкомітету цифрової та смарт-інфраструктури, електронних комунікацій, 
кібербезпеки та кіберзахисту Комітету Верховної Ради України з питань 
цифрової трансформації, надані Законом України «Про комітети Верховної Ради 
України», прошу повідомити мені про дійсний порядок реалізації ветеранами 
права на безоплатне паркування або про результати розслідування причин, з 
яких згаданий порядок досі не розроблений.
 
З повагою,
Народний депутат України,
Заступник голови Комітету,
голова підкомітету цифрової
та смарт-інфраструктури,
електронних комунікацій, 
кібербезпеки та кіберзахисту
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