КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від 26 червня 2007 року N 930/1591

Про вдосконалення паркування автотранспорту в м. Києві
Керуючись законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - містогерой Київ", розпорядженням Президента України від 21.09.2002 N 322/2002-рп "Про додаткові заходи
щодо забезпечення безпеки дорожнього руху" та враховуючи необхідність кардинального вдосконалення
паркування автотранспорту в м. Києві, Київська міська рада вирішила:
1. Доручити виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації), комунальному
підприємству "Київтранспарксервіс" розробити комплексну програму "Єдиний паркувальний простір міста
Києва". При розробці програми передбачити заходи щодо:
- суттєвого збільшення кількості місць для паркування автомобільного транспорту та належного
облаштування паркувальних майданчиків;
- переходу на безготівковий розрахунок за послуги з паркування з застосуванням інноваційних
технологій;
- будівництва наземно-підземних паркінгів;
- унормування та організації паркування на прибудинкових територіях;
- впорядкування автостоянок та гаражно-будівельних кооперативів відповідно до визначених технічних
норм;
- визначення місць для паркування автотранспорту осіб з обмеженими фізичними можливостями,
велосипедів та мотоциклів.
2. Київській міській державній адміністрації подати на затвердження Київській міській раді до 01.10.2007
комплексну програму, зазначену в пункті 1 цього рішення, забезпечити фінансування її розробки за
рахунок перерозподілу коштів з бюджету міста Києва 2007 року, передбачених на організацію дорожнього
руху.
3. Визначати комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) "Київтранспарксервіс" єдиним оператором з паркування транспортних засобів, стягнення
паркувального збору та виготовлення єдиних абонементних талонів з паркування автомобільного
транспорту.
4. Внести зміни до пункту 3 рішення Київради "Про заходи щодо поліпшення роботи по організації
дорожнього руху, розвитку мережі паркінгів, автостоянок, місць для паркування та інших об'єктів
дорожнього сервісу в м. Києві" від 27.11.2003 N 216/1090, а саме: абзац другий та третій пункту 3 вважати
такими, що втратили чинність.
5. Внести зміни до абзацу 1 розділу 6 Правил паркування транспортних засобів у м. Києві,
затверджених рішенням Київради від 26.09.2002 N 47/207, виклавши його в наступній редакції: "Єдині
зональні тарифи на користування місцями для платного паркування на території міста Києва, які
включають в себе ставку збору за паркування та плату за послуги платного паркування, абонементні
талони в залежності від терміну їх дії, запроваджуються оператором за погодженням з Головним
управлінням з питань цінової політики виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації)".
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань
транспортного зв'язку.
Київський міський голова

Л. Черновецький
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