КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 5 березня 2019 року N 184/6840

Про вдосконалення системи організації паркувального простору в
місті Києві
Керуючись статтею 19 Конституції України, статтею 268-1 Податкового кодексу України, статтями 17, 26
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з урахуванням пункту 4 Прикінцевих та перехідних
положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування
сфери паркування транспортних засобів", статтею 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой
Київ", статтею 2 Закону України "Про публічні закупівлі", з метою врегулювання відносин у сфері
паркування транспортних засобів в місті Києві Київська міська рада вирішила:
1. Доручити комунальному підприємству "Київтранспарксервіс" спільно з Департаментом транспортної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
1.1. Після 3 (трьох) місяців з дня прийняття цього рішення розпочати продаж прав на розміщення та/або
облаштування паркувальних майданчиків у місті Києві, що відносяться до сфери управління комунального
підприємства "Київтранспарксервіс", відповідно до рішень Київської міської ради, виключно у системі
електронних продажів ProZorro.Продажі (https://prozorro.sale), крім тих, що визначені для безпосереднього
облаштування та/або експлуатації комунальним підприємством "Київтранспарксервіс", без передачі будьяких прав на них третім особам.
1.2. Забезпечувати систематизацію та оприлюднення інформації щодо продажів, визначених пунктом
1.1 цього рішення, відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" з одночасною
систематизацією та оприлюдненням такої інформації в окремому розділі на офіційному веб-сайті Київської
міської ради.
1.3. Протягом 3 (трьох) місяців з дня прийняття цього рішення вчинити організаційно-правові дії щодо
припинення всіх попередніх господарських договорів з будь-якими третіми особами про надання права на
експлуатацію фіксованих місць для паркування транспортних засобів у місті Києві та/або усіх інших
попередніх господарських договорів щодо утримання паркувальних майданчиків у місті Києві, стягнення
паркувального збору, зберігання, реалізації єдиних абонементних талонів із паркування автомобільного
транспорту, передачі повністю або частково третім особам інших функцій та/або прав комунального
підприємства "Київтранспарксервіс" як єдиного оператора з паркування транспортних засобів в місті Києві.
1.4. Дія пункту 1.3 цього рішення не поширюється на укладені відповідно до чинного законодавства
договори з будь-якими третіми особами щодо паркувальних майданчиків, визначених в таблиці 1 додатка 5
до рішення Київської міської ради "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві". Такі договори є
чинними до закінчення строку їх дії, на який вони укладені, та не підлягають поновленню.
1.5. Після закінчення строку дії договорів, зазначених у пункті 1.4 цього рішення, права на відповідні
паркувальні майданчики мають бути реалізовані у відповідності до пункту 1.1 цього рішення.
2. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):
2.1. Протягом 3 (трьох) місяців з дня прийняття цього рішення привести свої нормативно-правові акти у
відповідність до цього рішення.
2.2. У разі необхідності, але не пізніше, ніж через 3 (три) місяці з дня прийняття цього рішення, надати
на розгляд Київської міської ради проекти рішень Київської міської ради, спрямовані на реалізацію цього
рішення та приведення її рішень у відповідність до цього рішення.
3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) офіційно
оприлюднити це рішення відповідно до вимог чинного законодавства України.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань
транспорт, зв'язку та реклами.
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