
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 № 14

23.05.2016
Присутні:
1. Примаков К. Ю. - голова комісії
2. Губерт В. П. - заступник голови комісії
3. Максюта О. М. -  депутат міської ради
4. Вишневецький Р. Ю.- депутат міської ради 
Відсутні:
Григорук О. Р. - секретар комісії 
Постольник Н. П. -  депутат міської ради 
Лаппо І. М. - депутат міської ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

2. Про лист депутата міської ради Вишневенького Р. Ю. щодо приведення 
парку «Кирилівка» до належного стану.

3. Про звернення мешканців селища Березанівка щодо внесення змін до 
міського автобусного маршруту № 64 Г.

4. Про лист Кисіль А. М. (адвокат) щодо відшкодування моральних та 
матеріальних витрат гр.Єршовій Л. В., яка постраждала внаслідок падіння у 
автобусі міського автобусного маршруту загального користування № 146-Б (ТОВ 
ВКФ «Ігрек»).

5. Про лист ГІП «Автоекспрес-Дніпро» щодо економічного обгрунтування 
підвищення вартості проїзду на автобусному маршруті № 100.

6. Про лист ПАТ «Північтранс» щодо переліку транспортних засобів та 
податкового звіту підприємства.

7. Про лист ПАТ «Північтранс» щодо внесення змін до паспорту 
автобусного маршруту загального користування №114.

8. Про звернення гр. Онуфрієва В. А. щодо можливості розірвання 
договорів з деякими агентами паркування.



9. Про звернення гр. Онуфрієва В. А. щодо можливості перенесення 
кінцевих зупинок автобусних маршрутів загального користування № 124 та №125.

1. СЛУХАЛИ: Щодо узгодження укладення договорів на обслуговування 
майданчиків для паркування.

Голосували:
«за»
«протни»
«утрималось»

- 4 депутати;
- 0 депутатів;
- 0 депутатів.

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:

- просп. Мануйлівський ( Просп. Воронцова), 18Б з режимом роботи
20.00 до 08.00 щоденно (площа для паркування -  690,0 кв.м., кількість місць для 
паркування 60);

- вул. Савкіна, в районі буд. № 4 з режимом роботи 20.00 до 08.00 
щоденно -  460,0 кв.м., кількість місць для паркування 40);

- вул. Велика Діївська ( Вул. Братів Трофімових) , у районі буд. № 22 з 
режимом роботи 20.00 до 08.00 щоденно (площа для паркування -  517,5 кв.м., 
кількість місць для паркування 45);

- вул. Паршина, в районі буд. № 16А з режимом роботи 20.00 до 08.00 
щоденно, (площа для паркування -  885,5 кв.м., кількість місць для паркування 77);

- вул. Калинова, в районі буд. № 37 з режимом роботи 20.00 до 08.00 
щоденно, (площа для паркування -  506,0 кв.м., кількість місць для паркування 44);

- просп. Петра Калнишевського (Вул. Косіора), 39 з режимом роботи
20.00 до 08.00 щоденно, (площа для паркування -  172,5 кв.м., кількість місць для 
паркування 15);

- вул. Шинна, 21А з режимом роботи 20.00 до 08.00 щоденно, (площа 
для паркування -  805,0 кв.м., кількість місць для паркування 70);

- вул. Гулі Корольової, в районі буд. № 7 з режимом роботи 20.00 до
08.00 щоденно, (площа для паркування -  149,5 кв.м., кількість місць для 
паркування 13);

- вул. Янтарна, 46 з режимом роботи 20.00 до 08.00 щоденно, (площа 
для паркування -  828,0 кв.м., кількість місць для паркування 72);

- просп. Петра Калнишевського (вул. Косіора), в районі буд. № 1А з 
режимом роботи 20.00 до 08.00 щоденно, (площа для паркування -  425,5 кв.м., 
кількість місць для паркування 37).

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. Леваневського, в районі зооринку з режимом роботи 8.00-20.00, 
п’ятниця, субота, неділя (площа для паркування -  92,0 кв.м., кількість місць для 
паркування 8);

- вул. Курчатова, в районі буд. № 10 (автовокзал «Центральний») з 
режимом роботи 8.00-20.00, щоденно -  264,5 кв.м., кількість місць для паркування 
23);

узв. Ярмарковий (Узв. Калініна) (в районі буд. № 7 по вул. Курчатова) 
з режимом роботи 8.00-20.00, щоденно (площа для паркування -  276,0 кв.м., 
кількість місць для паркування 24);

- вул. Короленка, в районі буд. № 2 з режимом роботи 8.00-20.00, 
щоденно, (площа для паркування -  161,0 кв.м., кількість місць для паркування 14);

вул. Шмідта, в районі буд. № 2 з режимом роботи цілодобово, 
щоденно, (площа для паркування -  1334,0 кв.м., кількість місць для паркування 
116);

- просп. Дмитра Яворницького ( Просп. Карла Маркса), в районі буд. 
№55 з режимом роботи 8.00-20.00, щоденно, (площа для паркування -  172,5 кв.м., 
кількість місць для паркування 15);

- вул. Ламана (між Центральним мостом та будівлею Цирку) з режимом 
роботи 8.00-20.00, щоденно, (площа для паркування -  345,0 кв.м., кількість місць 
для паркування ЗО);

Рекомендувати департаменту транспорту та зв'язку 
Дніпропетровської^ 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: Донецьке шосе, в 
районі буд. № 104 з режимом роботи з 20.00 до 08.00, щоденно, на 20 місць 
паркування, з третьою особою, а саме з ПП «КАМЕЛІЯ»;

- майданчик для платного паркування за адресою: Донецьке шосе, в 
районі буд. № 1 з режимом роботи з 20.00 до 08.00, щоденно, на 40 місць 
паркування, з третьою особою, а саме з ПП «КАМЕЛІЯ»;

- майданчик для платного паркування за адресою: Донецьке шосе, в 
районі буд. № 3 з режимом роботи з 20.00 до 08.00, щоденно, на ЗО місць 
паркування, з третьою особою, а саме з ПП «КАМЕЛІЯ».

2. СЛУХАЛИ: Про лист депутата міської ради Вишневецького Р. Ю. щодо 
приведення парку «Кирилівка» до належного стану.

Голосували:
«за» - 4 депутати;
«протни» - 0 депутатів;
«утрималось» - 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Звернутися листрм до заступника міського голови Шикуленка О. В. щодо 

передачі парку відпочинку Кирилівка із балансу ГО «Асоціація захисту тварин та 
навколишнього середовища» до комунальної власності територіальної громади 
міста.



3. СЛУХАЛИ: Про звернення мешканців селища Березанівка щодо 
внесення змін до маршруту № 64 Г.

Голосували:
«за» - 4 депутати;
«протни» - 0 депутатів;
«утрималось» - 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Доручити ПАТ «ДАТП 11205» спільно із департаментом транспорту та 

захисту навколишнього середовища розглянути питання та надати до постійної 
комісії можливі варіанти забезпечення мешканців сел. Березанівка автобусним 
маршрутом до центру міста.

4. СЛУХАЛИ: Про лист Кисіль А. М. (адвокат) щодо відшкодування 
моральних та матеріальних витрат гр.Єршовій Л. В., яка постраждала внаслідок 
падіння у автобусі міського автобусного маршруту загального користування № 
146-Б (ТОВ ВКФ «Ігрек»).

Виступили:
Примаков К. Ю. -  голова комісії;
Кисіль А. М. -  адаокат постраждало!' гр.Єршовій Л. В.;
Клокун М. В. -  директор ТОВ ВКФ «Ігрек».
Голосували:
«за» - 4 депутати;
«протии» - 0 депутатів;
«утрималось» - 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Провести виїздне засідання постійної комісії на підприємство ТОВ ВКФ 

«Ігрек» з метою перевірки технічного стану рухомого складу.

5. СЛУХАЛИ: Про лист ГІП «Автоекспрес-Дніпро» щодо економічного 
обгрунтування підвищення вартості проїзду на автобусному маршруті № 100.

Виступили:
Примаков К. Ю. -  голова комісії;
Лєщенко О. М. - заступник директора департаменту транспорту та захисту 

природного середовища Дніпропетровської міської ради;
Голосували:
«за» - 4 депутати;
«протии» - 0 депутатів;
«утрималось» - 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту транспорту та захисту

природного середовища Дніпропетровської міської ради надати до комісії 
офіційне звернення про необхідність підвищення вартості проїзду на 
автобусному маршруті загального користування № 100, відповідно до
економічного обгрунтування.

6. СЛУХАЛИ: Про лист ПАТ «Північтранс» щодо переліку транспортних 
засобів та податкового звіту підприємства.



Виступили:
Примаков К. Ю. -  голова комісії;
Донченко С. А. -  директор ПАТ «Північтранс»
ВИРІШИЛИ:
Розглянули та взяли інформацію до відома.

7. СЛУХАЛИ: Про лист ПАТ «Північтранс» щодо внесення змін до 
паспорту автобусного маршруту загального користування №114.

Виступили:
Примаков К. Ю. -  голова комісії;
Донченко С. А. -  директор ПАТ «Північтранс»
Голосували:
«за» - 4 депутати;
«протни» - 0 депутатів;
«утрималось» - 0 депутатів.

Доручити департаменту транспорту та захисту природного середовища 
Дніпропетровської міської ради розглянути питання та інформувати постійну 
комісію про можливість та доцільність внесення змін до паспорту автобусного 
маршруту загального користування №114.

8. 9. СЛУХАЛИ:
8. Про звернення гр. Онуфрієва В. А. щодо можливості розірвання 

договорів з деякими агентами паркування.
9. Про звернення гр. Онуфрієва В. А. щодо можливості перенесення 

кінцевих зупинок автобусних маршрутів загального користування № 124 та №125.
Голосували:
«за» - 4 депутати;
«протни» - 0 депутатів;
«утрималось» - 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Доручити департаменту транспорту та захисту природного середовища 

Дніпропетровської міської ради розглянути звернення гр. Онуфрієва В. А. та 
інформувати постійну комісію про результати розгляду.

ВИРІШИЛИ:

Голова комісії К. Ю. Примаков

Заст. голови комісії В. П. Губерт


