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Менi як депутату КиУвськоУ мiськоУ ради та члену постiйноТ комiсiТ
КиУвськоУ мiськоУ ради з питань транспорту зв’язку та реклами стала вiдома
наступна iнформацiя.
Механiзм вiдкритостi дiяльностi комуi-тального пiдприсмства
«КиУвтранспарксервiс» та доступу до iнформацiУ дiс у виглядi iнтерактивноУ
картки на офiцiйному сайтi пiдприсмства, де розмiщена iнформацiя про
легальнi мiсця для паркування.
По факту ж варто зазначити, що отриманi талони для паркування не
маютьмри&язки до адресноtпрограми, тому надходження.вiд Ух цеалiзацiУ не
мёжWиЁй’тWз~конкретниWпаркувальниммайдавчиком.
Також однiсю iз проблем у цiй сферi е наслiдки прийнятоТ Постанови
КабiнеiтМiнi , iтУ • ~
операторамщередаватwпарквальнi~м1сцwна”троТуарах-та~на-про1ЖджiWчастинi
-

iншим суб’ектам господарювання. Це власне i cnyrye виникненню нелегальних
паркувальних майданчикiв, доходи вiд яких надходять лише на рахунки
окремих осiб, але нiяк не до мiського бюджету.
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На сьогоднi у «тiнi» дiе бiльше 100 паркувальних майданчикiв, про
якi комунальне пiдприемство «КиУвтранспарксервiс» вiдомо, але по тим чи
iнцJим причинам вигiдно не помичати, через що кожного року бюджет мiста
Киева недоотримуе мiльйони гривень.
Бiльше того, у столицi офiцiйно нараховуеться 6904 паркомiсць для
паркування вдень, що однозначно недостатньо.
Кiлькiсть денних паркомiсць зменшилось на 7% у порiвняннi ia
минулим роком. Близько 25% паркомiсць функцiонуе нелегально. Часто
майданчик по документам мае 50 мiсць, а по факту як мiнiмум вдвiчi бiльше.
Також спостерiгаеться той факт, що деякi суб’екти господарювання
навiть пiсля розiрвання договорiв з комунальним пiдприемством продовжують
нелегально експлуатувати паркувальнi майданчики i отримувати за це плату, а
деякi взагалi не укладали договорiв щодо даны дiяльностi. Звичайно, все це
помiтно негативно позначаеться на фiнансовому станi комунального
пiдприемства «КиУвтранспарксервiс».
Враховуючи вище зазначене та керуючись стапями 12, 13, 18 Закону
УкраУни «Про статус депутатiв мiсцевих рад», стапею 20 Регламенту КиУвськоУ
мiськоУ ради, прошу Вас взяти дану справу пiд свiй особистий контроль та
максимально сприяти у Ti вирiшеннi, а також надати iнформацiю:
1. Про кiлькiсть паркувальних майданчикiв у мiстi Киевi, щодо експлуатацiУ
яких
укладено
договори
з
комунальним
пiдприемством
~<КиУвтранспарксервiс>~ iз зазначенням Ух адресного перелiку.
2. Про суму коштiв, яка надiйшла до бюджету мiста Киева в результатi
функцiонування паркувальних майданчикiв на територiУ мiста Киева за
останнi 2 роки.
3. Про кiлькiсть паркувальних майданчикiв у мiстi Киевi, якi функцiонують з
порушенням вимог чинного законодавства.
4. Про проведенi заходи по виявленню нелегальних паркувальних майданчикiв
та Ух результати.
Про результати розгляду депутатського звернення прошу iнформувати мене,
у встановлений законодавством УкраУни 1 0-денний термiн.
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