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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ,
ЗВ’ЯЗКУ ТА ЕКОЛОГІЇ
пр.К.Маркса,75, м.Дніпропетровськ, 49000, тел.744-07-58

№_____________

на № ____________ від _

ПРОТОКОЛ № 11
28 . 04.2016

Присутні:
1. Губерт В. П. - заступник голови комісії
2. Григорук О. Р. - секретар комісії
3. Максюта О. М. - депутат міської ради
4. Вишневецький Р. Ю.- депутат міської ради
Відсутні:
1. Примаков К. Ю. - голова комісії
2. Постольник Н. П. - депутат міської ради
3. Лаппо І. М. - депутат міської ради
Запрошені:
Маковцев І. І. - голова
комісії з припинення як юридичної особи
департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської міської ради;
Писаренко С. О. - директор КП «Міськавтопарк»;
Буря К. М. - в. о. директора департаменту корпоративних прав та правового
забезпечення Дніпропетровської міської ради;
Павлов А. Г - заст. директора департаменту корпоративних прав та правового
забезпечення Дніпропетровської міської ради;
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Щодо узгодження укладення договорів на обслуговування майданчиків
для паркування.
2. Щодо перспективного плану роботи постійної комісії на II півріччя 2016
року, відповідно до листа секретаря міської ради Мішалова В. Д.
3. Про формування
конкурсного комітету в рамках підготовки до
проведення конкурсу перевізників.
4. Про лист начальника управління охорони навколишнього природного
середовища Головахи П. В. щодо сприяння у ліквідації звалища відходів.
5. Про перспективний план роботи управління охорони навколишнього
природного середовища Дніпропетровської міської ради на 2016 рік.
6. Про звернення депутата міської ради Черкаського О. В. щодо
недотримання швидкісного режиму руху трамваями міста.
7. Про звернення ГО «Науково-освітнє товариство підтримки перспективної
молоді» щодо розміщення реклами на причепах автомобільних засобів.

8. Про звернення профспілки автоперевізників, підприємців та працівників
підприємств щодо функціонування міських автобусних маршрутів загального
користування № 150 та № 53Б.
9. Про лист ПАТ «ДАТП 11205» при призначення тимчасовим
перевізником на міському автобусному маршруті загального користування № 79.
10. Про листи приватного підприємства «Автострада» щодо внесення змін
до розкладу руху автобусних маршрутів № 9, № 92, № 109.
11. Про листи ТОВ «Автотрансфер» щодо внесення змін до розкладу руху
автобусних маршрутів № 34, № 85, № 155.
12. Про лист ПП «Автоекспрес-Дніпро» щодо економічного обгрунтування
підвищення вартості проїзду на автобусному маршруті № 100.
13. Про звернення мешканців селища Березанівка щодо внесення змін до
маршруту № 64 Г.
14. Про лист пасажирів трамваю №5 щодо подяки водію.
15. Про лист мешканців буд. № 8 та 8А по вул. Писаржевського стосовно
незаконного майданчику для паркування автомобільного транспорту.
16. Про лист АТП 11255 щодо подовження терміну договорів із 1 до З
років.
1. СЛУХАЛИ:
Щодо узгодження укладення договорів на обслуговування майданчиків для
паркування КП «Міськавтопарк» Дніпропетровської міської ради.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровськоїх
міської ради узгодити дозвіл на укладення договорів про організацію та
експлуатацію майданчиків для паркування до моменту проведення конкурсу з
визначення агентів, для забезпечення надходжень коштів до місцевого бюджету зі
справляння збору за паркування транспортних засобів:
майданчик для платного паркування за адресою: вул.Генерала
Захарченка, в районі буд. № 41 з режимом роботи з 20.00 до 08.00, щоденно, на
40 місць паркування, з третьою особою, а саме з ФОП Куровський В. В.;
Голосували:
«ЗА»
- 4 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ
- 0 депутаів.
ВИРІШИЛИ: Узгодити.
майданчик для платного паркування за адресою: вул.Набережна
Перемоги, в районі буд. № 130 з режимом роботи з 20.00 до 08.00, щоденно, на
60 місць паркування, з третьою особою, а саме з ФОП Кузьмін В. І.;
Голосували:
«ЗА»
- 4 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ
- 0 депутаів.
ВИРІШИЛИ: Узгодити.

майданчик для платного паркування за адресою: вул.Набережна
Заводська, ПО з режимом роботи з 20.00 до 08.00, щоденно, на 300 місць
паркування, з третьою особою, а саме з ФОП Абаку нов С. В.;
Голосували:
«ЗА»
4депутатів;
«ПРОТИ»
0депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ
- 0 депутаів.
ВИРІШИЛИ: Узгодити.
майданчик для платного паркування за адресою: вул.Коцюбинського, 1
з режимом роботи з 20.00 до 08.00, щоденно, на 60 місць паркування, з
третьою особою, а саме з ФОП Саливончик Д. А.;
Голосували:
«ЗА»
- 4депутатів;
«ПРОТИ»
- 0депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ
- 0 депутаів.
ВИРІШИЛИ: Узгодити.
майданчик для платного паркування за адресою: вул.Космічна, в
районі буд. № 31 з режимом роботи з 20.00 до 08.00, щоденно, на 50 місць
паркування, з третьою особою, а саме з ФОП Волков Є. О.;
Голосували:
«ЗА»
- 4депутатів;
«ПРОТИ»
- 0депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ
- 0 депутаів.
ВИРІШИЛИ: Узгодити.
2. СЛУХАЛИ: Щодо перспективного плану роботи постійної комісії на II
півріччя 2016 року, відповідно до листа секретаря міської ради Мішалова В. Д.
ВИРІШИЛИ:
Питання відкладено для більш детального вивчення та надання пропозицій.
3. СЛУХАЛИ: Про формування конкурсного комітету в рамках підготовки
до проведення конкурсу перевізників.
ВИРІШИЛИ:
Питання відкладено для більш детального вивчення та надання пропозицій.
4. СЛУХАЛИ: Про лист начальника управління охорони навколишнього
природного середовища Головахи П. В. щодо сприяння у ліквідації звалища
відходів.
ВИРІШИЛИ:
Направити лист голові Шевченківської районної у місті Дніпропетровську
ради Ситнику М. П. щодо сприяння у ліквідації звалища.
5. СЛУХАЛИ: Про перспективний план роботи управління охорони
навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради на 2016
рік.
ВИРІШИЛИ:

Узгодити план роботи управління охорони навколишнього природного
середовища Дніпропетровської міської ради на 2016 рік.
6. СЛУХАЛИ: Про звернення депутата міської ради Черкаського О. В.
щодо недотримання швидкісного режиму руху трамваями міста.
Виступили:
Маковцев І. І. - голова комісії з припинення як юридичної особи
департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської міської ради стосовно того,
що департаментом транспорту та зв'язку вже була проведена перевірка, та надано
попередження
водіям
та
директорові
МКП
«Дніпропетровський
електротранспорт», про що листом повідомлено заявника (Черкаського О. В.).
ВИРІШИЛИ:
Департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської міської ради надати
копію листа до постійної комісії.
7. СЛУХАЛИ: Про звернення ГО «Науково-освітнє товариство підтримки
перспективної молоді» щодо розміщення реклами на причепах автомобільних
засобів.
ВИРІШИЛИ:
Запросити на наступне засідання комісії заявника.
8. СЛУХАЛИ: Про звернення профспілки автоперевізників, підприємців та
працівників підприємств щодо функціонування міських автобусних маршрутів
загального користування № 150 та № 53Б.
ВИРІШИЛИ:
Перенаправити лист до департаменту транспорту та зв'язку
Дніпропетровської міської ради з проханням про інформування заявника щодо
доцільності функціонування міських автобусних маршрутів загального
користування № 150 та № 53Б.
9.10.11. СЛУХАЛИ:
9. Про лист ПАТ «ДАТП 11205» при призначення тимчасовим
перевізником на міському автобусному маршруті загального користування № 79.
10. Про листи приватного підприємства «Автострада» щодо внесення змін
до розкладу руху автобусних маршрутів № 9, № 92, № 109.
11. Про листи ТОВ «Автотрансфер» щодо внесення змін до розкладу руху
автобусних маршрутів № 34, № 85, № 155.
ВИРІШИЛИ:
Розгляд питань перенесено на наступне засідання комісії.
12. СЛУХАЛИ: Про лист ПП «Автоекспрес-Дніпро» щодо економічного
обгрунтування підвищення вартості проїзду на автобусному маршруті № 100.
ВИРІШИЛИ:
Доручити департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської міської
ради провести перевірку економічного обгрунтування підвищення вартості проїзду
на автобусному маршруті № 100, та інформувати комісію про доцільність
підвищення вартості проїзду на вищезазначеному маршруті.

13. СЛУХАЛИ: Про звернення мешканців селища Березанівка щодо
внесення змін до маршруту № 64 Г.
ВИРІШИЛИ:
Доручити департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської міської
ради розглянути питання щодо можливості транспортного сполучення мешканців
селища Березанівка із центральною частиною міста.
14. СЛУХАЛИ: Про лист пасажирів трамваю №5 щодо подяки водію.
ВИРІШИЛИ:
Директору МКП «Дніпропетровський електротранспорт» Легкому В. П. за
датою події та номером вагону визначити водія, та висловити подяку. Інформувати
комісію та заявника про проведені заходи.
15. СЛУХАЛИ: Про лист мешканців буд. № 8 та 8А по
вул.Писаржевського стосовно незаконного майданчику для паркування
автомобільного транспорту.
ВИРІШИЛИ:
Доручити департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської міської
ради та КП «Міськавтопарк» провести перевірку викладених фактів та надати до
постійної комісії всі правовстановлюючі документи, у разі їх існування.
16. СЛУХАЛИ: Про лист АТП 11255 щодо подовження терміну договорів
із 1 до 3 років.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської
міської ради надати до постійної комісії офіційні роз'яснення щодо випадків
заключения договорів на перевезення пасажирів та багажу міським автобусним
транспортом терміном на 1 рік.

Заст. голови комісії

Секретар комісії

