ASP
Новий рік*
Новий рік (святкування)*
Three Kings’ Day
Martin Luther King, Jr.’s Birthday
Lunar New Year’s Eve
Lunar New Year
Lincoln’s Birthday (святкування)
Washington’s Birthday (Pres. Day)
Ash Wednesday
Purim
Passover
Holy Thursday
Good Friday
Passover (7-й і 8-й день)
Holy Thursday (православний)
Good Friday (православна)
Idul-Fitr (Eid Al-Fitr)
Solemnity of the Ascension
Шавуот (2 дні)
Memorial Day*
Juneteenth
Idul-Adha (Eid Al-Adha)
Independence Day*
Feast of the Assumption
Labor Day*
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succoth (2 дні)
Shemini Atzereth
Simchas Torah
Columbus Day
All Saints Day
Election Day
День ветеранів (святкування)
День ветеранів
Diwali
Thanksgiving Day*
Immaculate Conception
Різдво Христове*

Правила паркування на різних
сторонах вулиці
Календар тимчасового припинення (2023)
1 січ., нд.
2 січ., пн.
6 січ., пт.
16 січ., пн.
21 січ., сб.
22 січ., нд.
13 лют., пн.
20 лют., пн.
22 лют., ср.
7 бер., вт.
6-7 квіт., чт. і пт.
6 квіт., чт.
7 квіт., пт.
12-13 квіт., ср. і чт.
13 квіт., чт.
14 квіт., пт.
21-23 квіт., пт.-нд.
18 трав., чт.
26-27 трав., пт.-сб.
29 трав., пн.
19 черв., пн.
28-30 черв., ср.-пт.
4 лип., вт.
15 серп., вт.
4 вер, пн.
16-17 вер., сб.-нд.
25 вер, пн.
30 вер. - 1 жовт., сб.-нд.
7 жовт., сб.
8 жовт., нд.
9 жовт., пн.
1 лист., ср.
7 лист., вт.
10 лист., пт.
11 лист., сб.
12 лист., сб.
23 лист., чт.
8 груд., пт.
25 груд., пн.

Інформація
Дію правил паркування на різних сторонах вулиці
може бути час від часу тимчасово зупинено через сніг,
негоду або інші події надзвичайного характеру.
Щоб отримати додаткову інформацію, перейдіть на
вебсайт nyc.gov/dot або зателефонуйте на номер 311.
Tелетайп для людей із вадами слуху: (212) 504-4115.

А ви знали?
Що означає назва? Чи знаєте ви, як відрізняються ці знаки
паркування?
ПАРКУВАТИ
ЗУПИНКА
СТОЯНКА
АВТОМОБІЛЬ
ЗАБОРОНЕНА ЗАБОРОНЕНА ЗАБОРОНЕНО
Чи можна зупинитися, щоб
Ні
висадити або забрати пасажирів?

Так

Так

Чи можна зупинитися, щоб
завантажити або вивантажити
Ні
речі або купити щось на узбіччі?

Ні

Так

Чи можна чекати?

Ні

Ні

Ні

1959 року місто Нью-Йорк було визнано «зоною
примусового буксирування» відповідно до Закону про
дорожній рух автомобілем. Це означає, що транспортний
засіб можна евакуювати, якщо його припарковано або ним
керують із порушенням законів, немає талона техогляду чи
реєстраційних документів або закінчився їх термін.
Під час ВЕЛИКИХ ОФІЦІЙНИХ СВЯТ дозволено зупиняти,
ставити й паркувати автомобіль всюди, крім зон, де
відповідні правила діють сім днів на тиждень, наприклад
де є знак No Standing Anytime (Зупинку заборонено в
будь-який час). Паркувальний лічильник не працюватиме
під час великих офіційних свят.
Подвійне паркування пасажирських транспортних засобів
заборонене в будь-який час, зокрема в дні прибирання
вулиць, незалежно від місця, мети й тривалості.
Заборонено паркувати автомобіль на відстані ближче ніж
15 футів від водозбірного крана. Пофарбовані бордюри
поруч із водозбірними кранами НЕ вказують на територію,
де можна паркувати автомобілі.
Незаконно припаркований транспортний засіб, у якому
перебуває водій або пасажири, створює такі самі загрози
безпеці, що й транспортний засіб без водія або пасажирів.
Будьте відповідальними й паркуйте автомобілі, не
порушуючи закон.
* Великі офіційні свята

Якщо вам потрібен переклад цього документа, зателефонуйте на номер
311 або відвідайте вебсайт nyc.gov/dot чи nyc.gov/dot/asprules

