
                                   

 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

Про погодження Меморандуму про співпрацю між Гірською сільською 
радою та Державним підприємством  «Міжнародний аеропорт 

«Бориспіль» 
 

Відповідно до 	 Закону	 України	 «Про	 місцеве	 самоврядування	 в	
Україні»,	 з	 метою	 дотримання	 учасниками	 дорожнього	 руху	 правил	
паркування	на	території	Гірської	сільської	ради,	Гірська сільська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

	
1.	 Погодити	Меморандум	Меморандуму	 про	 співпрацю	 між	 Гірською	

сільською	 радою	 та	 Державним	 підприємством	 	 «Міжнародний	 аеропорт	
«Бориспіль»,	що	додається.	

2. Уповноважити Гірського сільського голову Дмитрів Р. М. підписати від 
імені Гірської сільської ради Меморандум, зазначений у п. 1 цього рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
ради. 

 
 
с. Гора  
від 19 березня 2020 року 
№ 1760-89-VII 

   

 
 

Сільський голова                                                                    Р.М. Дмитрів 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            Додаток  

                                                       до рішення Гірської сільської ради 
     № 1760-89-VІІ від 19 березня 2020 року 

 
МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ 

між 
ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МІЖНАРОДНИЙ 

АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ» 
та 

ГІРСЬКОЮ СІЛЬСЬКОЮ РАДОЮ 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

с. Гора                                                                                                     «___» __________2020 року 
 
 
В рамках реалізації Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів" від 
21 грудня 2017 року N 2262-VIII, з метою формування та реалізації на території 
села Гора державної політики у сфері паркування та в цілях розвитку 
транспортної інфраструктури і покращення організації дорожнього руху, 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ 
«БОРИСПІЛЬ», 08300, Київська область, Бориспільський район, село Гора, 
вул. Бориспіль-7, ЄДРПОУ 20572069 (далі – Аеропорт), в особі генерального 
директора Рябікіна Павла Борисовича, який діє на підставі Статуту, з однієї 
сторони, та Гірська сільська рада, 08324, Київська область, Бориспільський 
район, с. Гора, вул. Центральна 5, ЄДРПОУ 04363647, в особі сільського голови 
Дмитріва Романа Миколайовича, що діє на підставі ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (надалі - Сторони), уклали даний меморандум про 
співпрацю (надалі - Меморандум). 

 

1. МЕТА 

1.1. Забезпечення дотримання учасниками дорожнього руху правил паркування 
автотранспорту. 
1.2. Збільшення пропускної спроможності окремих ділянок вулично-дорожньої 
мережі. 
1.3. Впорядкування паркування автотранспорту. 
1.4. Удосконалення сфери паркування. 
1.5. Удосконалення системи фіксації порушень правил зупинки стоянки, 



паркування транспортних засобів. 

2. КОНТАКТНІ ПІДРОЗДІЛИ 

2.1. Для ефективної співпраці Сторони призначають контактні підрозділи. 
2.2. Контактним підрозділом Гірської сільської ради є Відділ інспекції з 
паркування. 
2.3. Контактним підрозділом Аеропорту є Відділ організації паркування та 
Відділ забезпечення безпеки дорожнього руху. 
2.4. Відділ інспекції з паркування Гірської сільської ради є виконавчим органом 
Гірської сільської ради. 

3. СПІВРОБІТНИЦТВО 

3.1. Співробітництво Сторін здійснюється в рамках діючого законодавства 
України та у встановленому законом порядку. 
3.2. Сторони погоджуються здійснювати співробітництво для досягнення мети 
Меморандуму. 
3.3. Сторони створюють умови для провадження послідовної та узгодженої 
діяльності. 
3.4. Взаємодія Сторін здійснюється в межах їх повноважень. 

4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

4.1. Боротьба з порушниками паркування (паркування на тротуарах, місцях для 
людей з інвалідністю та інші порушення). 
4.2. Створення механізму невідворотності покарання за порушення правил 
паркування. 
4.3. Інвентаризація наявних місць паркування транспорту для більш 
комфортного і раціонального їх використання. 
4.4. Здійснення інспектування за дотриманням законодавства, стандартів, 
нормативів, норм, порядків і правил зупинки, стоянки, паркування 
транспортних засобів. 
4.5. Організація та забезпечення здійснення фіксації порушень правил зупинки, 
стоянки, паркування транспортних засобів у режимі фотозйомки (відеозапису). 
4.6. Ведення справ про адміністративні правопорушення, на розгляд яких 
уповноважені інспектори з паркування. 
4.7. Організація внесення інформації про адміністративні правопорушення до 
Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. 
4.8. Організація накладення адміністративних стягнень за порушення правил 
зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані у режимі 
фотозйомки (відеозапису). 
4.9. Забезпечення проведення тимчасових затримань транспортних засобів у 
випадках, визначених законодавством. 
4.10. Здійснення нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері 
паркування. 



5. ТЕРМІН ДІЇ 

5.1. Меморандум набирає чинності з дня його підписання Сторонами. 
5.2. Сторони за взаємною домовленістю можуть вносити в цей Меморандум 
зміни та доповнення, оформлені окремими протоколами, які складатимуть його 
невід’ємну частину. 
5.3. Кожна із Сторін може припинити дію Меморандуму, надіславши іншій 
Стороні письмове повідомлення про такий намір за два місяці до 
передбачуваної дати припинення дії Меморандуму. 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

6.1. Суперечки відносно тлумачення і застосування положень цього 
Меморандуму будуть вирішуватись шляхом переговорів та консультацій між 
Сторонами. 

7. КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Здійснено в селі Гора у двох оригінальних примірниках, що мають однакову 
юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 
 
 
    ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО           Гірська сільська рада 
   «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ     
   «БОРИСПІЛЬ» 
 
 
    Генеральний директор     Сільський голова 
    П. Рябікін       Р. Дмитрів 
 
 
 
    
 
 
                                       

 


