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Присутні:

1. Крамаренко Р.М.

2. Костїоченко В.К.

3.'Гота А.О.

4. Ліжевський А.Л.

5. Дудка А.С.

6. Британський В.ГІ.

7. Некигіілий В.11.

8. Алєєв Д.А.

9. Діденко Н.П. 

Ю.Фіщук ОЛ.

- заступник голови Київської міської державної 
адміністрації

- в.о. голови Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації

- заступник голови Деснянської районної в місті Києві 
держа в і і ої а,?і.м і н і с грм ц її

- заступник начальника Головного управління 
контролю за благоустроєм

- директор КП «Київтранспарксерсвіс»

- начальник Деснянського РУ ГУ МВС України 
в м.Києві

- начальник відділу ДАІ Деснянського РУ ГУ МВС 
України в м.Києві

- начальник відділу торгівлі та споживчого ринку 
Деснянської районної в місті Києві державної 
адміністрації

- заступник головного лікаря Деснянської 
санепідстанції

- заступник начальника відділу контролю за 
благоустроєм Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації

П о р я д о к  д е н н и й:

Про встановлення автотранспортних засобів, з яких здійснюється 
реалізація плодоовочевої продукції вздовж вулиці Електротехнічної. 
Про порушення правил паркування автотранспортними засобами, 
з яких здійснюється реалізація плодовоовочевої продукції.



3. Про незадовільне прибирання вулиці Електротехнічної та прилеглої до 
неї території.

Слухали:

1. Крамаренка Р.М.

2. Костюченка В.К.

3. Гота А.О. г

4. Британського В.П.

5. Некипілого В.П.

6. Діденко Н.П.

Ухвалили:

1. Направити лист керівництву КП «Київтранспарксервіс» з пропозицією 
розірвати договір про надання права на експлуатацію фіксованих місць 
паркування вздовж вулиці Електротехнічної з іншими суб’єктами 
господарювання, а також щодо посилення контролю за дотриманням 
Правил паркування транспортних засобів, Правил благоустрою та 
приведення закріпленої території до належного санітарно-технічного 
стану.

Відповідальні: Фіщук О.І., Алєєв Д.А.
Термін: терміново

2. Звернутись до Київської міської державної адміністрації з пропозицією 
монтажу роздільної смуги вздовж вул. Електротехнічної та 
колесовідбійників на тротуарах з обох сторін (за рахунок фінансування 
КГІ «Київавтодор»).

Відповідальні: Баранов Ю.М.,
Кривощей В.Т.

Термін: 02.10.2012 р.

3. Підготувати звернення до керівництва ДАІ м. Києва стосовно перегляду 
організації дорожнього руху по вулиці Електротехнічній.

Відповідальні:\{Іекипілий В.П., Алєєв Д.А.
Термін: (32.10.2012 р.

- заступника голови Київської міської державної 
адміністрації

- в.о. голови Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації

- заступника голови Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації.

- начальника Деснянського РУ ГУ МВС України
в м. Києві

- начальника відділу ДАІ Деснянського РУ ГУ МВС 
України в м. Києві

- заступника головного лікаря Деснянської 
санепідстанції



Ц:

4. Опрацювати питання з ГФУ КМДА щодо можливості додаткового 
фінансування КП «Київблагоустрій» стосовно демонтажу 
автотранспортних засобів, тимчасових споруд та причепів розміщених по 
вул. Електротехнічній, а також «безхозного автотранспорту» (без 
номерів, двигунів, шашта ін.).

5. Підготувати лист до КМДА з проханням надати необхідну техніку для 
демонтажу та перевезення покинутого великогабаритного транспорту на 
проїжджій частині.

6. Керівництву ринку «Фермер» привести в належний санітарно-технічний 
стан прилеглу територію до ринку.

Відповідальні: Садовой С.М.
Фіщук О.І. 

Термін: 02.10.2012 р.

Відповідальний: Фіщук О.І. 
Термін: 02.10.2012 р.

Відповідальний: Гриценко В.О. 
Термін: 07.10.2012 р.

Вела протокол: М.Васюкова
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