
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 № 12

11.05.2016
Присутні:
1. Примаков К. Ю. - голова комісії
2. Губерт В. П. - заступник голови комісії
3. Григорук О. Р. - секретар комісії
4. Постольник Н. П. -  депутат міської ради
5. Максюта О. М. -  депутат міської ради
6. Вишневецький Р. Ю.- депутат міської ради

Відсутні:
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»;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проекти рішень міської ради, які пропонується внести на розгляд 
чергової сесії міської ради (додаються)

2. Щодо узгодження укладення договорів на обслуговування майданчиків 
для паркування.

3. Про проект рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської 
ради «Про внесення змін та доповнень до Переліку спеціальних земельних 
ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення 
паркування транспортних засобів, у м.Дніпропетровську»

4. Про проект розпорядження міського голови про створення робочої групи 
з перевірки операторів паркування та суб'єктів господарювання, які самовільно 
обладнують місця для паркування у м.Дніпропетровську.

5. Про лист ТОВ «Днепртуртранс» щодо призначення їх тимчасовим 
перевізником на міському автобусному маршруті № 24.



6. Про проект рішення підготовлений депутатом міської ради 
Збарською К. Ю. «Про створення тимчасової контрольної комісії 
Дніпропетровської міської ради з питань аналізу діяльності виконавчих органів та 
їх посадових осіб, керівників комунальних підприємств Дніпропетровської міської 
ради»

7. Про лист департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської міської 
ради щодо погодження директора Комунального підприємства.

8. Про звернення гр. Онуфрієва Валерія Андрійовича щодо необхідності 
підпорядкування всіх комунальних підприємств що забезпечують раганізацію 
дорожнього руху (встановлення світлофорних об'єктів, дорожніх знаків, розмітка 
дорожнього покриття тощо), паркування транспортних засобів одному 
департаменту та одній постійній комісії.

1. СЛУХАЛИ:
Про проекти рішень міської ради, які пропонується внести на розгляд 

чергової сесії міської ради.
2.1. Про зменшення величини пайової участі ТОВ "Мега-Структура" на 

розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста 
Дніпропетровська

Виступили:
Примаков К. Ю. -  голова комісії;
Таслицька В. О. -  нач. відділу фінансово-економічного департаменту 

Дніпропетровської міської ради.
Голосували:
«за» - 6 депутатів;
«протни» - 0 депутатів;
«утрималось» - 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.

2.2. Про зменшення величини внеску ТОВ "Трейдмаркет 2004" на розвиток 
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Дніпропетровська

Виступили:
Примаков К. Ю. -  голова комісії;
Таслицька В. О. -  нач. відділу фінансово-економічного департаменту 

Дніпропетровської міської ради.
Голосували:
«за» - 6 депутатів;
«протни» - 0 депутатів;
«утрималось» - 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.

2.3. Про зменшення величини пайової участі гр. Ратушного В. В. на 
розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста 
Дніпропетровська



Виступили:
Примаков К. Ю. -  голова комісії;
Таслицька В. О. -  нач. відділу фінансово-економічного департаменту 

Дніпропетровської міської ради.
Голосували:
«за» - 6 депутатів;
«протни» - 0 депутатів;
«утрималось» - 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.

4.1. Про зняття з балансу підприємств-балансоутримувачів житлового 
фонду об'єктів нерухомого майна житлового призначення 

Голосували:
«за» - 6 депутатів;
«протни» - 0 депутатів;
«утрималось» - 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.

2. СЛУХАЛИ:
Про лист КП «Міськавтопарк» Дніпропетровської міської ради щодо 

скасування, (відповідно до Ухвали Бабушкінського районного суду 
м.Дніпропетровська від 28.04.2016 р.) рішення постійної комісії щодо узгодження 
укладання договорів на обслуговування майданчиків для паркування за адресами:

- вул.Генерала Захарченка, в районі буд. № 41
- вул.Набережна Перемоги, в районі буд. № 130
- вул.Набережна Заводська, 110
- вул.Коцюбинського, 1
- вул.Космічна, в районі буд. № 31

Голосували:
«за»
«протии»
«утрималось»

ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровськоїх 

міської ради надати дозвіл здійснювати забезпечення паркування транспортних 
засобів КП «Міськавтопарк» на майданчиках для паркування за адресами:

- вул.Набережна Перемоги, в районі буд. № 130, з режимом роботи 20.00 
до 08.00 щоденно (площа для паркування 690,0 кв.м., кількість місць для 
паркування 60)

- вул.Генерала Захарченка, в районі буд. № 41 з режимом роботи 20.00 до 
08.00 щоденно (площа для паркування 460,0 кв.м., кількість місць для 
паркування 40)

- 6 депутатів;
- 0 депутатів;
- 0 депутатів.



вул.Коцюбинського, 1 з режимом робота 20.00 до 08.00 щоденно 
(площа для паркування 690,0 кв.м., кількість місць для паркування 60)

- вул.Космічна, в районі буд. № 31, з режимом робота 20.00 до 08.00 
щоденно (площа для паркування 575,0 кв.м., кількість місць для 
паркування 50)

- вул.Набережна Заводська, ПО, з режимом робота 20.00 до 08.00 
щоденно (площа для паркування 3450,0 кв.м., кількість місць для 
паркування 300)

ДОРУЧЕННЯ:
КП «Міськавтопарк» до 01.06.2016 організаційну документацію 

паркувальних майданчиків, на яких здійснюється паркування транспортних засобів 
Комунальним підприємством «Міськавтопарк» привести у відповідність до схеми 
ОДР та затвердити рішенням виконкому міської ради. А саме:

- вул. Святослава Хороброго (вул. Чкалова), на ділянці від вул.Короленка 
до вул.Троїцької (вул.Червона);

- вул.Харківська від вул .Магдебурзька права (вул.Г опнер) до вул.Глинки;
- вул.Глинки-вул.Харківська (район ТРК «Мост-Сіті-Центр»);
- вул.Князя Володимира Великого (вул. Плеханова) (ТРК «Мост-Сіті- 

Центр», передмостова площа);
- вул.Шмідта, 9-3;
- вул.Леваневського, в районі буд № 18 (непарний бік);
- вул.Набережна Перемоги, в районі буд. № 130;
- вул.Генерала Захарченка, в районі буд. № 41;
- вул.Коцюбинського, 1;
- вул.Космічна, в районі буд. №31;
- вул.Набережна Заводська, 110.

3. СЛУХАЛИ: Про проект рішення виконавчого комітету
Дніпропетровської міської ради «Про внесення змін та доповнень до Переліку 
спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження 
діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, у 
м. Дніпропетровську»

Голосували:
«за» - 6 депутатів;
«протни» - 0 депутатів;
«утрималось» - 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.

4. СЛУХАЛИ: Про проект розпорядження міського голови про створення 
робочої групи з перевірки операторів паркування та суб'єктів господарювання, які 
самовільно обладнують місця для паркування у м.Дніпропетровську.

Виступили:
Примаков К. Ю. -  голова комісії;



Молчанова В. Л. -  нач. відділу департаменту транспорту та зв'язку 
Дніпропетровської міської ради 

Голосували:
«за» - 6 депутатів;
«протни» - 0 депутатів;
«утрималось» - 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити запропоновані кандидатури. Включити до складу робочої групи з 

перевірки операторів паркування та суб'єктів господарювання депутатів міської 
ради:

- Примакова К. Ю.;
- Григорука О. Р.

5. СЛУХАЛИ: Про лист ТОВ «Днепртуртранс» щодо призначення їх 
тимчасовим перевізником на міському автобусному маршруті № 24.

Виступили:
Примаков К. Ю. -  голова комісії;
Лещенко О. В. - заступник директора департаменту транспорту та зв'язку 

Дніпропетровської міської ради;
Голосували:
«за» - 6 депутатів;
«протни» - 0 депутатів;
«утрималось» - 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:

- Департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської міської ради
інформувати комісію про доцільність поновлення роботи міського 
автобусного маршруту загального користування № 24.

- ТОВ «Днепртуртранс» надати до постійної комісії перелік
транспортних засобів, які мають здійснювати перевезення пасажирів 
на вищезазначеному маршруті;

6. СЛУХАЛИ: Про проект рішення підготовлений депутатом міської ради 
Збарською К. Ю. «Про створення тимчасової контрольної комісії 
Дніпропетровської міської ради з питань аналізу діяльності виконавчих органів та 
їх посадових осіб, керівників комунальних підприємств Дніпропетровської міської 
ради»

Голосували:
«за» - 0 депутатів;
«проти» - 5 депутатів;
«утримались» - 1 депутат.

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. До складу тимчасової контрольної 
комісії мають бути включені представники кожної депутатської фракції та 
депутатської групи.



7. СЛУХАЛИ: Про лист департаменту транспорту та зв'язку
Дніпропетровської міської ради щодо погодження директора Комунального
підприємства.

Голосували:
«за» - 6 депутатів;
«проти» - 0 депутатів;
«утримались» - 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити Доценка Сергія Юрійовича на посаду директора Комунального 

підприємства «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» 
Дніпропетровської міської ради.

8. СЛУХАЛИ: Про звернення гр. Онуфрієва Валерія Андрійовича щодо 
необхідності підпорядкування всіх комунальних підприємств що забезпечують 
раганізацію дорожнього руху (встановлення світлофорних об'єктів, дорожніх 
знаків, розмітка дорожнього покриття тощо), паркування транспортних засобів 
одному департаменту та одній постійній комісії.

Голосували:
«за» - 6 депутатів;
«проти» - 0 депутатів;
«утримались» - 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати звернення гр. Онуфрієва В. А. на направити лист міському 

голові Філатову Б. А. з пропозицією про перепідпорядкування Комунального 
унітарного підприємства Дніпропетровської міської ради «Дніпродорсервіс» до 
департаменту транспорту та охорони навколишнього середовища 
Дніпропетровської міської ради.

Секретар комісії



Додаток
до протоколу засідання постійної комісії

ЛИСТ ПРИСУТНІХ
на засіданні постійної комісії міської ради з питань 

транспорту, зв'язку та екології
11.05.2016

№
п/п

Прізвище, ім'я, по-батькові Підпис

1 . Примаков К. Ю.

2. Губерт В. П. А

3 . Григорук О. Р. (
/ / (  / X /

4. Постольник Н. І. І- У^Л' V

5. Лаппо І. М
«і

___> ^ 7  х

6. Максюта О. М.

7. Вишневецький Р. Ю.


