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ДЕПУТАТ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

И Ш іи Л -________ 201 <Р_ р. м>

в.о. Директора 
комунального підприємства 

«Київтранспарксервіс» 
Німасу О.Я.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

Шановний Олександре Ярославовичу!

Д  як депутат Київської міської ради, представник інтересів територіальної 

громади міста Києва, переймаюсь питаннями благоустрою міста Києва.

До мене, як до депутата Київської міської ради обраного по 80му виборчому 
округу Подільського району міста Києва, звернулись занепокоєні кияни з 
проханням допомогти у вирішенні наступного питання.

Як зазначається у зверненнях, мешканці столиці стурбовані ситуацією, яка 
склалась в центрі міста Києва, а саме на вул. Хрещатик, буд. 50, 50Б, 50Г. За 
словами заявників на цій території розташовуються незаконні, самостійно 
встановлені шлагбауми, які обмежують проїзд та доступ до будівель, що 
підтверджується на фото (коп. додаються). Відповідно до норм чинного 
законодавства до будинків обов’язково повинні бути відкриті під’їзні шляхи для 
швидкого реагування машин пожежних служб або швидкої допомоги.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 
242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Києві» Комунальне 
підприємство «Київтранспарксервіс» здійснює виробничу діяльність з паркування 
транспортних засобів на паркувальних майданчиках закріплених за підприємством. 
Також відповідно до Таблиця N 1 до додатка 3 до рішення Київської міської ради 
від 23 червня 2011 року № 242/5629 місце знаходження майданчика за адресою вул. 
Хрещатик, буд. 50, 50Б, 50Г не відноситься до Переліку паркувальних майданчиків, 
які закріплені за комунальним підприємством «Київтранспарксервіс».

Постановою КМУ від 14.08.2013 № 583 «Про внесення змін до Правил 
паркування транспортних засобів» було заборонено обладнання суб’єктами 
господарювання, крім КП «Київтранспарксервіс», місць для паркування на 
тротуарах та проїжджій частині автомобільних доріг. КП «Київтранспарксервіс»
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забороняється передавати майданчики для паркування на тротуарах та проїзній 
частині автомобільних доріг у користування іншим суб’єктам господарювання.

Водночас, відомі чисельні факти передачі КП «Київтранспарксервіс» 
паркувальних майданчиків в користування підприємствам, установам, організаціям 
та укладення відповідних договорів з ними. Як наслідок, цими суб’єктами 
господарювання здійснюється самочинна організація паркувальних майданчиків на 
проїжджій частині, тротуарі, а до паркування допускаються лише певні автомобілі 
шляхом встановлення конусів, шлагбаумів, інших фізичних перешкод. Водночас, 
звертаю увагу, що досить часто ці паркувальні майданчики позначаються синьою 
лінією та відповідними знаками й табличками до них.

Виходячи з вищезазначеного, прошу Вас, Олександре Ярославовичу, 
відреагувати на дану ситуацію, надати доручення підконтрольним підрозділам 
перевірити факти, викладені у зверненні, надати роз’яснення чому паркувальний 
майданчик за адресою вул. Хрещатик, буд. 50, 5 ОБ, 50Г, використовується 
приватним закладом/особою, а не суб’єктом господарювання - комунальним 
підприємством «Київтранспарксервіс» та облаштований незаконним обмежуючим 
пристроєм (шлагбаумом), врегулювати ситуацію відповідно до діючого 
законодавства та прибрати незаконний обмежуючий пристрій (шлагбаум).

Сподіваюсь на співпрацю!
Про розгляд цього депутатського звернення прошу повідомити мене у термін, 

передбачений ст.13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» за 
адресою: 04108, м.Київ, просп. Правди, буд. 33.

Додаток: Копія фото на 3 арк. 

З повагою
Депутат Київської міської ради

Вик.:
Бойко К.О.
(044) 228-06-80


