
 
 

ДЕПУТАТ  

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ IX СКЛИКАННЯ  

 

« 04 » лютого 2022 р.                                                                                                               № 08/279/09/030-11                     

 

Київському міському 

голові Кличку В.В.  

 

Шановний Віталію Володимировичу!  

  До мене звернувся Балика Олександр Васильович, учасник бойових дій, 

особа з інвалідністю внаслідок війни (м. Київ, вул. Лаврухіна, 11, кв. 62, тел. 

050-381-19-43) щодо порушення його права на безкоштовне паркування 

транспортного засобу. 

Рішенням Київської міської ради від 08.07.2021 року №2069/2110 

товариству з обмеженою відповідальністю «РЕМТОЧПІДШИПНИК» передано 

земельну ділянку для експлуатації та обслуговування автостоянки на вул. Оноре 

де Бальзака, 55-а у Деснянському районі м. Києва. Але ТОВ   

«РЕМТОЧПІДШИПНИК» не виконує пункт 17.11.1 рішення Київської міської 

ради від 25.12.2008 року №1051/1051 «Про правила благоустрою міста Києва», 

яким встановлене право безкоштовного паркування для ветеранів.  

Балика О.В. безоплатно користувався місцем цієї стоянки з квітня 2013 

року.  Крім нього, як він вказує, інші учасники і інваліди війни не можуть 

скористатись своїм правом на безкоштовне паркування за цією адресою після 

зміни орендаря. 

На звернення від 04.01.2022 р. № 08/279/09/030-2 до Департаменту 

транспортної інфраструктури КМДА я отримав АСКОДом відповідь – відписку 

без вихідного номеру та без підпису, в т.ч. електронного від 25.01.2022 р. У листі 

зазначено, що КП «Київтранспарксервіс», за яким закріплено майданчик для 

паркування за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 55-а, діяльність на 

зазначеній території не здійснює, оскільки земельна ділянка передана ТОВ 

«РЕМТОЧПІДШИПНИК» в оренду для експлуатації та обслуговування 

автостоянки на 15 років. Балиці О.В. запропоновано розмістити транспортний 

засіб на інших майданчиках з паркування.  

Я не згоден з такою позицією Департаменту транспортної інфраструктури 

КМДА, тому що вищевказана земельна ділянка є комунальною власністю 

  

  

  



територіальної громади міста Києва. Отже, на цій ділянці орендар повинен 

виконувати пункт 17.11.1 рішення Київської міської ради від 25.12.2008 року 

№1051/1051 «Про правила благоустрою міста Києва». 

Крім того, «Положення про Департамент транспортної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)» у редакції розпорядження від 10.12.2020 № 1936 зазначає, що 

Департамент: 

- у своїй діяльності керується рішеннями Київської міської ради (п. 2); 

- організовує виконання рішень Київської міської ради та здійснює 

контроль за їх реалізацією (п. 5.1); 

- забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних 

інтересів фізичних і юридичних осіб (п. 5.2). 

Прошу Вас: 

 з’ясувати причини невиконання рішення Київської міської ради від 

25.12.2008 року №1051/1051 «Про правила благоустрою міста 

Києва»; 

  вжити відповідні важелі власних повноважень для недопущення 

подібних проявів неповаги до ветеранів воєн не тільки за вказаною 

адресою, а й іншим автостоянкам міста Києва; 

 вирішити питання пільгового паркування Балики О.В. та інших 

ветеранів-пільговиків на вул. Оноре де Бальзака, 55-а.  

Про результати розгляду даного звернення прошу  повідомити   Балику О.В. 

та мене. 

 

Додатки:  

1. Звернення Балики О.В. від 30.12.2021 року; 

2. Лист КП «Київтранспарксервіс» від 08.04.2013 року №899; 

3. Звернення Зубка Ю.Г. від 04.01.2022 р. № 08/279/09/030-2 до 

Департаменту транспортної інфраструктури КМДА; 

4.  Лист-відповідь Департамента транспортної інфраструктури КМДА від 

25.01.2022 р. 

 

З повагою  

  Депутат Київської міської ради                                                     Юрій ЗУБКО    


