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 № 7
06.04.2016
Присутні:
1. Григорук О. Р. - голова комісії;
2. Губерт В. П. - заступник голови комісії;
3. Маковцев 1.1. - секретар комісії;
4. Постольник Н. П.,
5. Головаха П. В.,
6. Кушнір С. В.,
7. Лаппо І. М.
Запрошені:
Прилипа І. Г. - директор департаменту транспорту та зв'язку
Дніпропетровської міської ради;
Лещенко О. В. - заступник директора департаменту транспорту та зв'язку
Дніпропетровської міської ради;
Писаренко С. О. - директор КП «Міськавтопарк»;
Легкий В. М. - директор МКП «Дніпропетровський електротранспорт».
Присутні:
Заморський В. А. - довірена особа профспілки «Захист праці»;
Розов Д. Л. - секретар наглядової ради при СБУ України в Дніпропетровській
області;
Зайцев І. Р. — ГО «Азово-Чорноморське Козацтво», радник отамана;
Гільмутдінов А. А. - ГО «Азово-Чорноморське Козацтво».;
Антонов К. Д. - ГО «ПРПС «Палладіум»;
Петухов С. А. - ГО «Реабілітаційний центр «Шанс»,
Васючков Іван - ГО «Платформа. Народний контроль»;
Тонконогий М. М. — голова Дніпропетровської міської профспілки
автоперевізників;
Романенко В. М. - радник голови ОДА;
Ситник К. Н., Ситник Н. О. - громадські діячі;
Нікітін А. Ю. - сайт 2аЬеЬа.1і;
Трипольська А. Ю. - пресс-служба міської ради.

Мовчан В. М. - громадська спілка «Транспортний правозахисник».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ;

1. Щодо узгодження укладення договорів на обслуговування майданчиків
для паркування.
2. Про лист профспілкової організації «Захист праці» на МКП
«Дніпропетровський електротранспорт» щодо реалізації законних прав
профспілки.
3. Про звернення Будньої І. В. щодо незаконного звільнення із
тролейбусного ДЕПО № 2 (КП «Дніпропетровський електротранспорт»).
4. Про лист управління захисту навколишнього природного середовища
Дніпропетровської міської ради щодо внесення змін та доповнень до міського
бюджету на 2016 рік.
5. Про лист депутата Кіровської районної у місті ради Прокопенка В. В.
щодо необхідності будівництва об'єктів інженерного захисту території міста.
6. Про лист Краснова Олега Валерійовича щодо деяких екологічних питань.
7. Інформація департаменту транспорту і зв'язку Дніпропетровської міської
ради щодо конкурсногу комітету в рамках підготовки до проведення конкурсу
перевізників.
8. Про листи Громадських спілок та організацій
щодо залучення
представників громадськості до складу конкурсного комітету.
9. Про лист ООО «Днепринтертранс» щодо перевірки відповідності
транспортних засобів, які працюють на міському автобусному маршруті
загального користування № 84.
10. Про лист ООО «Технополіс» щодо незаконних перевезень невідомим
перевізником на міському автобусному маршруті загального користування № 88
11. Про лист департаменту транспорту і зв'язку щодо звернення ТОВ
«Технополіс» з проханням заборонити ТОВ «АТП №32» здійснювати перевезення
пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування №88.
12.
Про звернення мешканців вул. Робоча, 152 щодо незаконно
встановлення блокіраторів на прибудинковій території.
13. Про лист громадської спілки «Транспортний правозахисник» щодо
залучення спеціаліста до розробки проектів рішень міської ради.
14. Про лист ОСББ «Домовік-1» щодо недопущення введення
прибудинкової території до переліку ділянок, відведених під паркування
транспортних засобів.
15. Про звернення пенсіонерів слухачів 3-го покоління Університету
А.Нобеля щодо допомоги в організації екскурсії.
16. Про лист департаменту транспорту і зв'язку щодо призначення
тимчасовим первізником на міському автобусному маршруті № 58 ТОВ «Автовіа»
17. Про лист департаменту транспорту і зв'язку щодо призначення
тимчасовим первізником на міському автобусному маршруті загального
користування № 148 ПП «ВПП «Сфера».
18. Про лист департаменту транспорту і зв'язку щодо призначення
тимчасовим первізником на міському автобусному маршруті загального
користування № 148 TOB «С.М.І.Т.»

19. Про лист департаменту транспорту і зв'язку щодо Ухвал
Бабушкінського та Ленінського районних судів.
20. Про інформацію щодо поводження із вторинними матеріальними
ресурсами.

1.
СЛУХАЛИ: Щодо узгодження укладення договорів на обслуговування
майданчиків для паркування.
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.Новоорловська, в
районі буд. № ЗО з режимом роботи з 20.00 до 08.00, щоденно, на 25 місць
паркування, з третьою особою, а саме з ФОП Смірнов С.А.;
Голосували:
«ЗА»
- 6 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ
- 1 депутат.
ВИРІШИЛИ: Узгодити.
майданчик для платного паркування за адресою: вул. Янтарна, 46 з
режимом роботи з 20.00 до 08.00, щоденно, на 72 місця паркування, з третьою
особою, а саме з ФОП Саливончик Д. А.;
Голосували:
«ЗА»
- 7 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ: Узгодити.
майданчик для платного паркування за адресою: вул. Челюскіна, в
районі буд .№ 6 з режимом роботи з 20.00 до 08.00, щоденно, на 40 місць
паркування, з третьою особою, а саме з ФОП Личманюк В. М.;
Голосували:
«ЗА»
- 7 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ: Узгодити.
майданчик для платного паркування за адресою: вул. Панікахи, 61 з
режимом роботи з 20.00 до 08.00, щоденно, на 40 місць паркування, з третьою
особою, а саме з ФОП Волков Є. О.;
Голосували:
«ЗА»
- 5 депутатів;

«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 2 депутати.
ВИРІШИЛИ: Узгодити.
майданчик для платного паркування за адресою :вул. Івана Акінфієва
(вул. Фучика), в районі буд .№ ЗО з режимом роботи з 20.00 до 08.00, щоденно, на
25 місць паркування, з третьою особою, а саме з ФОП Кузьмін В. І.;
Голосували:
«ЗА»
- 5 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 2 депутати.
ВИРІШИЛИ: Узгодити.
майданчик для платного паркування за адресою: вул. Ульянова, в
районі буд. № 3 з режимом роботи цілодобово, щоденно, на
ЗО
місць
паркування, з третьою особою, а саме з ФОП Железнякова Н. О.;
Голосували:
«ЗА»
- 3 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 4 депутати.
ВИРІШИЛИ: не узгоджено.
майданчик для платного паркування за адресою: Бульв. Слави, в районі
буд .№ 18 з режимом роботи цілодобово, щоденно, на 120 місць паркування, з
третьою особою, а саме з ФОП Кузьмін В. І.;
Голосували:
«ЗА»
- 7 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ: Узгодити.
майданчик для платного паркування за адресою: вул. Шолохова, в
районі буд. № 7 з режимом роботи цілодобово, щоденно, на
21
місце
паркування, з третьою особою, а саме з ФОП Броваренко В. М.
Голосували:
«ЗА»
- 4 депутатів;
«ПРОТИ»
- 3 депутати;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ: Узгодити.
2.
СЛУХАЛИ: Про лист профспілкової організації «Захист праці» на МКП
«Дніпропетровський електротранспорт» щодо реалізації законних прав
профспілки.
Виступили:
Заморський В. А. - довірена особа профспілки «Захист праці»;
Легкий В. М. - директор МКП «Дніпропетровський електротранспорт»;
Голова
профспілки
прцівників
МКП
«Дніпропетровський
електротранспорт»;

Маковцев 1.1. - секретар комісії;
Постольник Н. П.- депутат міської ради;
Головаха П. В. - депутат міської ради;
Кушнір С. В. - депутат міської ради;
Голосували:
- 7 депутатів;
«ЗА»
- 0 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів.
«УТРИМАЛОСЬ»
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати профспілковій організації «Захист праці» звернутися із
позовною заявою до суду.
3.
СЛУХАЛИ: Про звернення Будньої І. В. щодо незаконного звільнення із
тролейбусного ДЕПО № 2 (КП «Дніпропетровський електротранспорт»).
Виступили:
Будня І. В. - кондуктор трамвайного ДЕПО.
Легкий В. М. - директор МКП «Дніпропетровський електротранспорт»;
Голова
профспілки
прцівників
МКП
«Дніпропетровський
електротранспорт»;
Маковцев 1.1. - секретар комісії;
Постольник Н. П.- депутат міської ради;
Голосували:
«ЗА»
- 7депутатів;
«ПРОТИ»
- 0депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0депутатів.
ВИРІШИЛИ: Прийняли інформацію до відома. Рекомендувати
керівництву
та
профспілці
прцівників
МКП
«Дніпропетровський
електротранспорт» сприяти у працевлаштуванні гр. Будньої І. В.
4.
СЛУХАЛИ: Про лист управління захисту навколишнього природного
середовища Дніпропетровської міської ради щодо внесення змін та доповнень до
міського бюджету на 2016 рік.
Виступили:
Головаха П. В. - начальник управління захисту навколишнього природного
середовища Дніпропетровської міської ради;
Маковцев Т Е - секретар комісії.
Лампіка Т. В. - громадський діяч;
Петухов С. А. - ГО «Реабілітаційний центр «Шанс»,
Голосували:
«ЗА»
- 6 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 1 депутат.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити пропозицію управління захисту навколишнього природного середовища
Дніпропетровської міської ради щодо внесення змін до рішення міської ради «Про
затвердження Комплексної програми екологічної безпеки та впровадження сталого
екологічного низьковуглецевого розвитк м. Дніпро-петровська на 2016-2020 рр.», а

І

саме деяких природоохоронних заходів, що потребують фінансування в 2016 році з
міського фонду охорони навколишнього природного середовища:
№
1

2

3

4

5
6

7
8

9

Природоохоронний захід
Розробка робочої документації на об’єднаний дренажнозливовий канал ОДЗК в складі проекту «Оздоровлення
екологічного стану території Діївської пойми в
Ленінському районі м. Дніпропетровська»
Розробка робочої документації на об’єднаний дренажнозливовий канал ОДЗК в складі проекту «Оздоровлення
екологічного стану території Діївської пойми в
Ленінському районі м. Дніпропетровська» (експертиза)
Захист від підтоплення в районі вулиць Житомирська та
Іжевська і відновлення сприятливого гідрологічного
режиму озера Куряче Верхнє в АНД районі, м. Дніпро
петровськ (проектування та експертиза)
Розчищення та поглиблення дренажно-водовідвідного
каналу та озера Московське в Амур Нижньодніпровському районі міста (проектування )
Проведення заходів від підтоплення та затоплення в районі
ДНЗ № 155
Рекультивація порушених земель стихійними
сміттєзвалищами в районі вул. Лізи Чайкіної (розробка
проектно-кошторисної документації, експертиза)
Інженерний захист території (протизсувні заходи) в районі
вул. Чекістів, 9 Січня (експертиза проекту)
Придбання та впровадження установок, обладнання та
машин для збору, транспор-тування, перероблення,
знешкодження та складування побутових відходів,
придбання напівпідземних контейнерів
Будівництво споруд для збору та складування побутових
відходів (проектування, будівництво контейнерних
майданчиків)
Обслуговування та технічне забезпечення функціонування
автоматичного поста контролю атмосферного повітря за
адресою проспект Сергія Нігояна,77
Розроблення та виготовлення систем і приладів контролю
та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за
забрудненням атмосферного повітря - інформаційної
автоматизованої системи екологічного моніторингу,
виготовлення постів контролю і спостереження за
забрудненням атмосферного повітря
Всього:

Фінансуван
ня
85,00

40,00

230,00

400,00

50,00
195,00

40,00
250,00

500,00

50,00

1600,00

3440,00

5. СЛУХАЛИ: Про лист депутата Кіровської районної у місті ради
Прокопенка В. В. щодо необхідності будівництва об'єктів інженерного захисту
території міста.
- Про проектування та будівництво дренажів в районі буд. № 90 по
вул.Політехнічній з метою ліквідації підтоплення територі.
Виступили:
Григорук О. Р. - голова комісії;
Маковцев 1.1. - секретар комісії.
Лампіка Т. В. - громадський діяч;
Голосували:
«ЗА»
- 6 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 1 депутат.
ВИРІШИЛИ:
ДОРУЧЕННЯ:
управлінню
захисту
навколишнього
природного
середовища Дніпропетровської міської ради розглянути питання та надати до
постійної комісії пропозиції щодо проекту дренажної системи по
вул .Політехнічній.
Про проектування, реконструкцію та будівництво залізобетонних
сходів у тальвег Рибальської балки.
Виступили:
Григорук О. Р. - голова комісії;
Маковцев 1.1. - секретар комісії.
ВИРІШИЛИ:
Дане питання не відноситься до компетенції постійної комісії.
6. СЛУХАЛИ: Про лист Краснова Олега Валерійовича щодо деяких
екологічних питань, а саме:
- Передача на баланс міста Парку Киріловський (Кірова) (АНД район);
- 16.04.2016 - «День довкілля»;
- щодо намірів ДТЕК Придніпровська ТЕЦ отримати дозвіл на збільшення
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Виступили:
Головаха П. В. - начальник управління захисту навколишнього природного
середовища Дніпропетровської міської ради;
Маковцев 1.1. - секретар комісії.
Григорук О. Р. - голова комісії.
Лампіка Т. В. - громадський діяч;
Голосували:
«ЗА»
- 6 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 1 депутат.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виконавчому комітету Дніпропетровської
міської ради призначити комплексну перевірку стану проведення заходів з
благоустрою та охорони навколишнього середовища Парку Киріловський
(Кірова) Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська.

Прийняти до відома інформацію щодо проведення «Дня довкілля» та
інформацію щодо намірів ДТЕК Придніпровська ТЕЦ отримати дозвіл на
збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

7.
- 8.
СЛУХАЛИ: Інформація департаменту транспорту і зв'язк
Дніпропетровської міської ради щодо конкурсногу комітету в рамках підготовки
до проведення конкурсу перевізників.
Про листи Громадських спілок та організацій
щодо залучення
представників громадськості до складу конкурсного комітету.
Виступили:
Прилила І. Г. — директор департаменту транспорту та зв'язку
Дніпропетровської міської ради;
Лещенко О. В. - заступник директора департаменту транспорту та зв'язку
Дніпропетровської міської ради;
Григорук О. Р. - голова комісії;
Маковцев 1.1. - секретар комісії.
ВИРІШИЛИ: Узгодити пропозицію департаменту транспорту і зв'язку
Дніпропетровської міської ради щодо посадових осіб, які пропонуються до
складу конкурсного комітету.
Пропозиції громадських об'єднань та організацій відкласти до більш
детального вивчення Статутів.
Перелік ГО, які подали заяви до складу конкурсного комітету додаються до
протоколу.
9. СЛУХАЛИ: Про лист ООО «Днепринтертранс» щодо перевірки
відповідності транспортних засобів, які працюють на міському автобусному
маршруті загального користування № 84.
Виступили:
Прилипа І. Г. - директор департаменту транспорту та зв'язку
Дніпропетровської міської ради;
Григорук О. Р. - голова комісії;
ВИРІШИЛИ: відкласти розгляд питання до надання повного об'єму
інформації (до службової записки мають додаватися Акти перевірки).
10. - 11. СЛУХАЛИ: Про лист ООО «Технополіс» щодо незаконних
перевезень невідомим перевізником на міському автобусному маршруті загального
користування № 88
Про лист департаменту транспорту і зв'язку щодо звернення ТОВ
«Технополіс» з проханням заборонити ТОВ «АТП №32» здійснювати перевезення
пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування №88.
Виступили:
Прилипа І. Г. - директор департаменту транспорту та зв'язку
Дніпропетровської міської ради щодо Державної служби України з безпеки на
транспорті (Укртрансбезпека), що є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України
через Міністерства інфраструктури і який реалізує державну політику у сфері

безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському
електричному,
залізничному,
морському
та
річковому
транспорті.
Укртрансбезпека за роботу перевізників без договорів на перевезення має
накладати штрафи.
ВИРІШИЛИ: Відкласти розгляд питання до моменту початку роботи
Укртрансбезпеки.
12.
СЛУХАЛИ: Про звернення мешканців вул. Робоча, 152 щодо
незаконного встановлення блокіраторів на прибудинковій території.
Голосували:
«ЗА»
- 7депутатів;
«ПРОТИ»
- 0депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Звернутися до КП «Благоустрій» Дніпропетровської міської ради з
проханням про проведення перевірки та демонтаж незаконно встановлених
блокіраторів.
13.
СЛУХАЛИ: Про лист громадської спілки «Транспортний
правозахисник» щодо залучення спеціаліста до розробки проектів рішень міської
ради.
ВИРІШИЛИ: Взяли до відома.
14. СЛУХАЛИ: Про лист ОСББ «Домовік-1» щодо недопущення введення
прибудинкової території до переліку ділянок, відведених під паркування
транспортних засобів.
Голосували:
«ЗА»
- 7 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ: Перенаправити звернення до КП «Міськавтопарк» з метою
отримання роз'яснення, щодо включення прибудинкової територі ОСББ
«Домовік-1», розташованої по вул. Тверська, 2, до переліку спеціальних
земельних ділянок, відведених під паркування автомобільного торанспорту.
15. СЛУХАЛИ: Про звернення пенсіонерів слухачів 3-го покоління
Університету А.Нобеля щодо допомоги в організації екскурсії.
Голосували:
«ЗА»
- 7 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати заявникам звернутися до обласного
управління транспортом, адже комісія контролює лише міський автомобільний
транспорт загального користування.

1 6 .-1 7 .-1 8 . СЛУХАЛИ:
16. Про лист департаменту транспорту і зв'язку щодо призначення
тимчасовим первізником на міському автобусному маршруті №58 ТОВ «Автовіа»
17. Про лист департаменту транспорту і зв'язку щодо призначення
тимчасовим первізником на міському автобусному маршруті загального
користування № 148 ПП «ВПП «Сфера».
18. Про лист департаменту транспорту і зв'язку щодо призначення
тимчасовим первізником на міському автобусному маршруті загального
користування № 148 TOB «С.М.І.Т.»
Виступили:
Прилипа І. Г. - директор департаменту транспорту та зв'язку
Дніпропетровської міської ради;
Лещенко О. В. - заступник директора департаменту транспорту та зв'язку
Дніпропетровської міської ради;
Григорук О. Р. - голова комісії;
Голосували:
«ЗА»
- 7депутатів;
«ПРОТИ»
- 0депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0депутатів.
ВИРІШИЛИ:
ПОВТОРНО ДОРУЧИТИ департаменту транспорту та зв'язку
Дніпропетровської міської ради на сайті міської ради оприлюднити інформацію
щодо переліку міських автобусних маршрутів загального користування, які мають
бути закріплені за перевізниками тимчасово.
Відкласти розгляд питань щодо призначень тимчасових первізників на
міських автобусних маршрутах загального користування.
19. СЛУХАЛИ: Про лист департаменту транспорту і зв'язку щодо Ухвал
Бабушкінського та Ленінського районних судів.
Виступили:
Губерт В. П. - заступник голови комісії;
Прилипа І. Г. - директор департаменту транспорту та зв'язку
Дніпропетровської міської ради;
Голосували:
«ЗА»
- 7 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ: Звернутися листом до Кваліфікаційної комісії судів з
проханням про надання інформації щодо можливості винесення Ухвалою
заборони постійній комісії створювати робочу групу та здійснювати перевірки
виконання перевізниками міста умов договорів.
20.
СЛУХАЛИ: Про інформацію щодо поводження із вторинними
матеріальними ресурсами.
Голосували:
«ЗА»
- 7 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0 депутатів.

І

ВИРІШИЛИ: Взяли інформацію до відома.
Рекомендувати заявникові звернутися до фінансово-економічного
департаменту Дніпропетровської міської ради та до профільної постійної комісії
- з питань промисловості та торгівлі.

О. Р. Григорук

1.1. Маковцев

А & И/д&ґ

Додаток
до протоколу засідання постійної комісії

ЛИСТ ПРИСУТНІХ
на засіданні постійної комісії міської ради з питань
транспорту, зв'язку та екології
№
п/п

Прізвище, ім'я, по-батькові

1.

Григорук О. Р.

2.

Губерт В. П.

06.04.2016
Підпис

/ /

3.

Маковцев 1.1.

4.

Постольник Н. І.
__-------------

5.

Головаха П. В.

6.

Лаппо І. М

7.

Кушнір С. В.

