
ОБМЕЖЕННЯ РУХУ В СВЯТКОВІ ТА ВИХІДНІ ДНІ 

 

І. Загальні обмеження 

 

АТЗ вантажні автомобілі загальною вагою понад 7,5 т, за 

винятком спеціальних транспортних засобів та 

сільськогосподарських машин та пристроїв. 

Зона дії по всій автодорожній мережі та автомагістралях 

Заборона З 22.00 у суботу та напередодні святкових днів до 

22.00 у неділю або святковий день 

 

ІІ. Додаткові обмеження 

А. У літній період 

 

АТЗ вантажні автомобілі загальною вагою понад 7,5 т, за 

винятком спеціальних транспортних засобів та 

сільськогосподарських машин та пристроїв. 

Зона дії по всій автодорожній мережі та автомагістралях 

Заборона У суботу 25 липня, 1, 8, 22 та 29 серпня 2020 року з 

07.00 до 19.00 

Примітка: рух дозволяється по цим суботам з 19.00 

до 24.00 

Виключення Застосовуються постійні виключення (дивись нижче) 

 

В. У зимовий період 

 

АТЗ вантажні автомобілі загальною вагою понад 7,5 т, за 

винятком спеціальних транспортних засобів та 

сільськогосподарських машин та пристроїв. 

Заборона У суботу 8, 15, 22 та 29 лютого та 7 березня 2020 

року з 07.00 до 18.00 

Примітка: рух дозволяється по цим суботам з 18.00 

до 22.00 

Зона дії На наступних дорогах, в обох напрямках, якщо не 

вказано інше: 
Bourg-en-Bresse - Chamonix  

A40 від Pont d’Ain (перехрестя A40/A42) до Passy-le-Fayet 

(перехрестя A40/RD1205)  

RD1084 від Pont d’Ain (перехрестя RD1084/RD1075) до 

Bellegarde  

RD1206 від Bellegarde до Annemasse  

RD1205 від Annemasse до Passy-le-Fayet  

RN205 від Passy-Le-Fayet до Chamonix 

 

Lyon - Chambéry - Tarentaise - Maurienne  

A43 від A46 south/A43 розв’язка на A43/A432 розв’язка в 

напрямку Lyon - Chambéry  

A43 від the A43/A432 розв’язка на Fréjus Tunnel  

A430 від Pont Royal (перехрестя A43/A430) до Gilly-sur-Isère 

(перехрестя A430/RN90)  



RD1090 від Pont-Royal до Gilly-sur-Isère (перехрестя 

A430/RN90)  

RN90 від Gilly-sur-Isère (перехрестя A430/RN90) до Bourg-

SaintMaurice  

RD1090 від  Bourg-Saint-Maurice до Séez  

RD306 (Rhône) та RD1006 (Isère и Savoie) від Saint-Bonnetde-

Mure до Freney  

RN201 транзит Chambéry (VRU – міська швидкісна транзитна 

лінія) 

 

Lyon - Grenoble - Briançon  

A48 від Coiranne (перехрестя A48/A43) до St Egrève 

(перехрестя A48/A480)  

A480 від St Egrève (перехрестя A480/A48) до Pont-de-Claix 

(перехрестя A480/RN85)  

RN85 від Pont-de-Claix (перехрестя A480/RN85) до Vizille 

(перехрестя RN85/RD1091)  

RD1091 від Vizille (перехрестя RN85/RD1091) до Briançon 

 

Bellegarde и St Julien-en-Genevois - Annecy – Albertville  

A41 північ від St Julien-en-Genevois (A40/A41 північне 

перехрестя) до Cruseilles (A410/A41 північне перехрестя)  

RD1201 від St Julien-en-Genevois до Annecy  

RD1508 від Bellegarde до Annecy  

RD3508 об’їзд Annecy 

RD1508 від Annecy до Ugine  

RD1212 від Ugine до Albertville 

 

Sallanches - Albertville  

RD1212 від Sallanches до Albertville  

 

Chambéry - Annecy – Scientrier  

A410 від Scientrier (перехрестя A410/A40) до Cruseilles 

(A410/A41 північне перехрестя) 

A41 північ від Cruseilles (A410/A41 північне перехрестя) до 

перехрестя з A43 біля Chambéry  

RD1201 між Chambéry та Annecy  

RD1203 між Annecy та Bonneville  

 

Grenoble - Chambéry  

A41 південь між Grenoble та A43 (розв’язка Francin) біля 

Montmélian північний кордон  

RD1090 між Montmélian (73) та Pontcharra (38) 

Виключення Застосовуються постійні виключення (дивись нижче) 

 

ІІІ. Положення, що застосовуються до деяких ділянок автомобільних доріг в 

регіоні Іль-де-Франс 

АТЗ вантажні автомобілі загальною вагою понад 7,5 т, за 

винятком спеціальних транспортних засобів та 

сільськогосподарських машин та пристроїв. 

Зона дії Наступні ділянки автомобільних доріг 

А6а, А6b від Boulevard Périphérique у Парижі до їх 

перетину з A6 та A10 (commune of Wissous) 

А106 від перетину з A6b до аеропорту Orly 



А6 від перетину з A6a та A6b до перетину з RN104-

East (commune of Lisses) 

А10 від перетину з A6a та A6b до RN20 (commune of 

Champlan)  

А12 від перетину з A13 (Rocquencourt triangle) до 

RN10 (commune of Montigny-le-Bretonneux) 

А13 від Boulevard Périphérique у Парижі до розв’язки 

Poissy-Orgeval (commune of Orgeval) 

Заборона З Парижу 

- п’ятниці з 16.00 до 21.00 

- на передодні святкових днів з 16.00 до 24.00 

- суботи з 10.00 до 18.00 та з 22.00 до 24.00 

- неділі та святкові дні з 00.00 до 24.00 

До Парижу 

- суботи та на передодні святкових днів з 22.00 до 

24.00 

- неділі та святкові дні з 00.00 до 24.00 

- понеділки та наступний день після свята з 06.00 

до 10.00 

 

IV. Постійні виключення 

 

Постійні виключення, які не підлягають спеціальному дозволу, надаються 

для таких транспортних операцій: 

1. Транспортні засоби, що перевозять, за виключенням всього іншого, 

живих тварин або швидкопсувні вантажі або харчові продукти, за умови, що 

кількість товарів складає половину корисного навантаження вантажного 

автомобіля або займає половину вантажної поверхні або обсягу транспортного 

засобу. У випадку декількох доставок ці мінімальні умови завантаження більше 

не застосовуються за межами першого пункту доставки при умові, що подальші 

поставки здійснюються в межах зони, обмеженої районом походження першого 

пункту доставки та сусідніми департаментами або регіоном походження першого 

пункту доставки та прилеглими районами на відстані 150 км. 

На відповідні транспортні засоби не розповсюджується умова мінімального 

навантаження, та вони можуть рухатися порожніми, якщо їх рух включає операції 

по завантаженню, обмежені зоною, яка складається з регіону походження та 

сусідніх з ним департаментів або регіону походження та прилеглих районів на 

відстані до 150 км. 

На транспортні засоби, які перевозять скакових коней, не розповсюджується 

умова мінімального навантаження. 

Транспортним засобам, які використовуються для перевезення домашніх 

голубів, дозволяється рухатися порожніми по всій дорожній мережі. 

Рахуються швидкопсувними наступні товари та продукти: яйця; жива риба, 

ракоподібні та молюски; продукти харчування, які потребують охолодження; 

заморожені та глибоко заморожені продукти харчування, зокрема м’ясні 

продукти, морепродукти, молоко та молочні продукти, продукти на основі яєць, 

дрожі та овочеві продукти, включаючи охолодженні фруктові соки та готові до 

використання подрібненні сирі овочі; всі продукти харчування, які повинні 



зберігатися в теплі; свіжі фрукти та овочі, включи картоплю, лук та часник; 

зрізані квіти, горшкові рослини та квіти; мед; туши тварин. 

2а. Транспортні засоби, що здійснюють сезонний збір та транспортування 

сільськогосподарської продукції від місця збирання, до місця зберігання, 

переробки, упаковки чи трансформації, в межах території, що складається з 

регіону походження та сусідніх департаментів або регіону походження та сусідніх 

районів у межах на відстані 150 км. 

2b. Транспортні засоби, що займаються сезонним транспортуванням 

бурякової м’якоті від переробного заводу до місця зберігання або використання. 

Ці транспортні засоби не можуть використовувати автомагістралі. 

3а. Транспортні засоби, які перевозять вантажі необхідні для встановлення 

економічних, спортивних, культурних, освітніх чи політичних заходів, які були 

належним чином дозволені, за умови, що зазначена подія має відбутися в той же 

день або, не пізніше наступного дня після перевезення. 

3b. Транспортні засоби, що перевозять феєрверки, використання яких було 

належним чином дозволено в той же день або на наступний день. 

3с. Транспортні засоби, які перевозять суміш вуглеводневих газів, 

скраплений газ, NOS, UN1965 або нафтопродукти, UN 1202, 1203, 1223, необхідні 

для належним чином дозволених спортивних змагань, при умові, що заходи, який 

виправдовує транспортну операцію, повинно бути проведено в той же день або, 

не пізніше наступного дня після виконання транспортної операції. 

4. Транспортні засоби, що перевозять лише газети та журнали. 

5. Транспортні засоби, які виконують службові або виробничі переїзди в 

міських районах. 

6. Автомобілі, спеціально обладнані для маршрутного продажу товарів, що 

перевозяться, у межах зони, що складається з регіону походження та сусідніх 

департаментів або регіону походження та сусідніх районів на відстані 150 км. 

7. Транспортні засоби, що належать торговцям, і які використовуються для 

продажу своєї продукції на ярмарках або ринках у межах зони, що складається з 

регіону походження та сусідніх департаментів або регіону походження та 

суміжних районів на відстані 150 км. 

8. Транспортні засоби, що використовуються для перевезення авіаційних 

вантажів, при наявності авіанакладної. 

9. Транспортні засоби, що використовуються для перевезення лікарняних 

відходів або товарів, необхідних для роботи медичних установ. 

10. Транспортні засоби, що транспортують медичні гази. 

11. Транспортні засоби, що перевозять промислове обладнання для гамма-

рентгенографії. 

Для всіх транспортних засобів, на які розповсюджується дія постійних 

виключень, порожнє повернення дозволено в зоні, обмеженій до регіону 

останнього пункту доставки та сусідніх департаментів або регіону останнього 

пункту доставки та сусідніх районів на відстані 150 км. 

Транспортні засоби, зазначені в пунктах 3, 6 та 7, можуть рухатися 

завантаженими в кінці події або продажу, в зоні, обмеженій районом місця, де 

відбулася подія чи продаж, та його сусідніх департаментів або регіону місця де 

відбулася подія чи продаж та сусідні районами на відстані 150 км. 



Якщо не застосовуються інші положення, для цілей імплементації положень 

цієї статті регіоном походження є регіон відправлення транспортного засобу (або 

в’їзду до Франції) для відповідної транспортної операції. 

 

V. Короткострокові виключення 

 

Виключення обмежень на рух, встановлені в статтях 1 і 2 вище, так звані 

короткотермінові префектурні виключення, можуть бути дозволені для: 

1. Транспортні засоби, які здійснюють транспортну операцію, визнану як 

незамінну та невідкладну, а саме ті, що здійснюють операцію з перевезення 

вантажів для задоволення потреб, спричинених надзвичайними обставинами, 

такими як посуха, повені або стихійні чи гуманітарні катастрофи; 

2. Транспортні засоби, що здійснюють перевезення відходів для очищення 

сміттєвих звалок або бойні; 

3. Транспортні засоби, що використовуються для постачання чистої білизни 

та вивезення брудної білизни з готельних комплексів місткістю 1000 номерів і 

більше; 

4. Автоцистерни, що використовуються для постачання 

- АЗС, які розташовані вздовж автомагістралей; 

- аеропортів авіаційним паливом. 

5. Транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі, призначені для 

термінового завантаження або вивантаження в морських портах. 

Відповідні дозволи видаються префектом департаменту відправлення на 

строк, що не перевищує тривалості заборони, щодо якої вимагаються відхилення. 

На транспортні операції, що походять за межами Франції, дозвіл видається 

префектом департаменту в’їзду до Франції. 

 

VI. Довготривалі виключення 

 

Виключення обмежень на рух, встановлені в статтях 1 і 2 вище, так звані 

довготривалі префектурні виключення, можуть бути дозволені для: 

1. Транспортні засоби, необхідні для забезпечення цілодобової роботи 

певних виробничих служб або підрозділів. Якщо йдеться про перевезення 

небезпечних вантажів, ці дозволи можуть бути видані лише за умови погодження 

міжвідомчого комітету з перевезення небезпечних вантажів. 

2. Транспортні засоби, що сприяють наданню державних послуг або 

аварійних служб для задоволення негайних колективних потреб. 

Дозвіл на здійснення транспортних операцій, зазначений у пункті 1, 

видається префектом департаменту завантаження (або в’їзду до Франції) за умови 

затвердження префектом департаменту призначення (або виїзду з Франції). 

Дозвіл на здійснення транспортних операцій, зазначений у пункті 2, видає 

префект департаменту відправлення. 

Довгострокові дозволи видаються максимум на один рік. 

 

VII. Зняття обмежень – прикордонні зони 

 

З метою пом’якшення наслідків недостатньої гармонізації заборон 

дорожнього руху із сусідніми державами префекти прикордонних відомств мають 



можливість надавати відхилення від обмежень водіння, передбачених статтями 1 

та 2 вище. 

 

VIII. Зняття обмежень – виключні випадки 

 

У випадку виняткових обставин, якщо транспортні засоби, згадані у статті 

1, не рухалися протягом 12 годин, що передують початку періоду обмеження, 

передбаченого статтями 1, 2 або 3 вище, префекти департаментів за згодою 

префектів сусідніх департаментів, можуть дозволяти їм рух протягом всього або 

частини періоду обмеження в межах певної зони. 

 

ІХ. Умови використання виключень 

 

Для будь-якого транспортного засобу, яким надано постійне виключення 

або коротко - чи довгострокове індивідуальне префектурне виключення, особа, 

відповідальна за автомобіль, повинна бути в змозі довести працівникам, 

відповідальним за перевірку дорожнього руху, що транспортна операція 

відповідає положенням відповідного виключення. 

Дозвіл повинен зберігатися на борту транспортного засобу. Щоб він був 

дійсним, його повинен заповнити власник перед виїздом транспортного засобу із 

зазначенням дати проведення транспортної операції та реєстраційного номера 

транспортного засобу. 

Орган, що видав дозвіл, може його відкликати, якщо власник не 

дотримується його умов використання або надав помилкову інформацію для його 

отримання. 

 

 

Святкові дні 2020 року 

 

1 січня 

10, 13 квітня 

1, 8, 21 травня 

1 червня 

14 липня 

15 серпня 

1, 11 листопада 

25, 26 грудня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила доставки та завантаження товарів – Париж 

 

Ці правила про доставку та завантаження вантажів поширюється на 

професійних транспортних операторів, які здійснюють доставку та/або 

завантаження товарів у Парижі; компанії, що перевозять, доставляють або 

завантажують товари в рамках своєї діяльності; особи, які періодично перевозять 

товари. 

 

АТЗ транспортні засоби площею менше 29м
2
 та 

приводяться в рух електричним, газовим або 

гібридним двигуном або які відповідають стандарту 

Євро 3 (до 31 грудня 2008 року), стандарту Євро 4 (з 

1 січня 2009 року) або стандарту Євро 5 (з 1 січня 

2010 року) 

Доставка 

дозволена 

цілодобово 

АТЗ транспортні засоби площею менше 29м
2
 

Доставка 

дозволена 

з 22.00 до 17.00 

АТЗ транспортні засоби площею 43 м
2
 або менше 

Доставка 

дозволена 

з 22.00 до 07.00 

Постійні 

виключення 

для транспортних засобів, які використовуються для 

виконання наступних функцій: 

- фургони безпеки; 

- поставка на ринки; 

- поставки борошна; 

- автоцистерни; 

- автовози; 

- транспортні засоби, що перевозять матеріали до 

будівельних майданчиків або з них; 

- транспортні засоби для обслуговування доріг; 

- збирання сміття; 

- переїзду. 

 


