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Шановна naui Ольго!

На виконання дорученяя першого заступника керiвника апарату
виконавчого органу КиТвськоТ мiськоТ ради (КиТвськоТ мiськоТ державноУ
адмiнiстрацiТ) Почтарьова А.О. вiд 08.11.2016 N~ 4329(з) у департаментi
транспортноТ iнфраструктури розгляяуто Ваш iнформацiйний запит стосовно
багаторiвневих паркiнгiв. За результатами опрацювання повiдомляемо.

Рiшенням КиТвськоТ мiськоТ ради вiд 26.06.2007 Nо~ 930/1591 «Про
вдосконалення паркування автотранспорту в м. Киевi» комунальне пiдпри€мство
«КиТвтранспарксервiс» визначено сдиним оператором з паркуваная транспортних
засобiв у мiстi Кисвi.

На балансовому утриманнi профiльних комунальних пiдприемств дорожньо
транспортного комплексу, пiдзвiтних депаратменту транспортноТ iнфраструктури,
дiючi багаторiвневi паркiнги не облiковуються.

Iнформацiя по перспективним iнвестицiйним проектам на будiвництво
паркiнгiв по дiлявкам комунальногр гiiдприемства <КиУвтранспарксервiс»
наводигпся в таблицях. ______ __________________

Об’скт iнвестування Орiснто Цiльове призначення Пригиiтки по Стан
п/п _вниiL.. _~ц.д~iщ[~ !!!~!!!~~~

ирозмир
(г~) _____________________________ _______________ ________________

Т Будiвництво багаторiвневого 0,36 для надання послуг з Оформлено 06.06.2014 -

паркiнгу з обсктами паркуванвя автотранспорту, право укладено
транспортноТ iнфраструктури, бyдiвництва, ексллуатацiТ та постiйного iнвестицiйний
примiщенвями торгiвельно- обслуговування користування договiр з тов
офiсного та соцiально- багаторiвневого паркiнгу з КП ктгlс “свп-гРУп”
побутового призначення на об’ектами транспортноТ NЮ50-13/i/137
npocneiai Оболонському iнфраструктури,
(навпроти будинку 3(2 20) в примiщеннягии торговельно
Оболонському районi офiсного та соцiально

побутового призначенвя



2 Будiвництво багаторiвневого 0,4051 та для надання послуг з Оформлено 10.06.2014 -

паркiнгу з обектами 0,1037 паркування автотранспорту, право укладено
транспортноТ iнфраструктури, будiвництва, експлуатацiТ та постiйного iнвестицiйний
примiщеннями торгiвельно- обслуговування користування договiр з ТОВ
офiсного та соцiально- багаторiвневого паркiнгу з КП КТПС “КиТв-Арт”
побутового призначення на обектами транспортноТ (основна Н2050-1 ЗЛ/l 39
проспектi Оболонському, б в iнфраструкiури, дiлянка)
Оболонському районi примiщеннями торговельно

офiсного та соцiально
побутового призначенкя

З Будiвництво багаторiвневого 0,7258 для надання послугз проект 14.07.2014-
паркiнгу з обектами паркування автотранспорту, рiшсння про укладено
транспортноТ iнфраструктури, будiвнитпва. ексалуатацiY та надання в iнвестицiйкий
примищеннями торгiвельно- обслуговування постiйне договiр ТОВ
офiсного та соцiально- багаторiвневого паркiНгу з користування «ГАРАНТ
побутового прнзначення на об’ектами транспортноТ зем.дiлянки на ПРОФ IHBECT»
перетини нул. Онореде iнфраструктури, розглядi в К9050-IЗ1L/141
Бальзака та нул. Костянтина примiщенкями торговельно- КиТврадi
данькевича у деснянському офiсного та соцiально- д-6864
районi побутового призначенкя

Разом з ТИМ, станом на сьогоднi проведено iнвестицiйний КОНК~~С Та
визначено переможця no насТупним об’ектам iнвестуваная.

~NЪ Об’екг iнвестування Орiснто Цiльове призначення Примитки по Стан виконання
п/п вний зем.дiлянцi

розтиiр
(га)

I Будiвництво багаторiвневого 1,0 для надання послуг з Оформлено Роэпорядженням
паркiнгу з об’сктами паркувакяя автотранспорту, право КМдА вiд

. транспортнот iнфраструктури будiвництва, експлуатацiУта постiйного 28.01.2015 Зf~52
на просп. Оболонському (на обслуговуванкя користування затверджеко
перетинi з нул. ГероУв багаторiвневого паркiнгу з КП КТПС; переможыi
днiпра) в Оболонському обектами транспортноУ конкурсу ТОВ
районi iнфраструктури, “Елiкон ЛТД”

примiлдекнями торговельно
офiсного та соцiально
побутового призначення

2 Будiвництво багаторiвневого 0,1 836 для надання послуг з Оформлено 24.04.14
паркiнгу з об’ектами паркування автотранспорту, право визначено
транспортноТ iнфраструктури бупiвництва, експлуатацi? та постiйного переможцs ТОВ
на проспект’ Оболонському, обслуговуванкя користування “ВАК-ДЕВЕЛОП
21 в Оболонському районi багаторiвкевого паркiнгу з КП КТПС; МЕНТ,

обектами транспортноТ розпорядження на
iнфраструктури, погодженнi в
примiщенвями торговельно- структурних
офiсного та соцiально- пiдроздiлах
побутового призначення КМДА

додаТково повiдомлзiсмо, що в департаментi ‘гранспортноТ iнфраструктури
виконавчоjр органу КиТвськоТ мiськоУ ради (КиУвськоТ мiськоУ державноТ

—адмiнiстрацii)—вiдсутняiнформацiящодовидiлених—-коштiвна—’будiвництво—~-—’
багаторiвневых паркiнгiв. З перелiком всiх паркувальних майданчикiв на TepHTOpiT
~
«КиУвтранспарксервiс» www.parkservis. iev,ua.

З повагою

Перший заступник директора «у-- I.Шпильовий
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