
 

 

 

 

 

 

 

 
Про створення робочої групи з питання розробки та впровадження в місті 
Запоріжжя Концепції розвитку паркувального простору 
 
 Керуючись Законами України « Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про дорожній рух», « Про благоустрій населених пунктів» , « Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування 

транспортних засобів», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Правил паркування транспортних засобів», враховуючи звернення комунального 

підприємства «Паркування» до міського голови від 07.05.2021 № 088, беручи до 

уваги відсутність паркувальної інфраструктури у місті, недосконалість 

нормативно-правових актів, що регулюють правила та порядок паркування 

транспортних засобів у місті : 

1.  Створити робочу групу з питання розробки та впровадження у місті 

Запоріжжі Концепції розвитку паркувального простору у складі: 

 

Нікіфоров 

Олексій 

Вікторович 

 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, голова робочої групи 

 

Марголін 

Олег  

Олегович 

- начальник управління з питань транспортного 

забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради, 

заступник голови робочої групи 

Кузьмук  

Роман 

Андрійович  

 

- помічник міського голови, заступник голови робочої 

групи 

Абрахін 

Сергій 

Олексійович 

- головний спеціаліст відділу організації роботи з 

установами транспорту та зв’язку управління з 

питань транспортного забезпечення та зв’язку 

Запорізької міської ради, секретар робочої групи 

Члени робочої групи:  

Вайтанік 

Олександр 

Костянтинович 

 

- заступник директора комунального підприємства  

«Центр управління інформаційними технологіями» 



Зломинога 

Валерій 

Михайлович 

 

- директор департаменту правового забезпечення 

Запорізької міської ради 

Кригін  

Максим 

Костянтинович 

 

- диспетчер комунального підприємства «Запорізький 

центр диспетчеризації громадського транспорту» 

Крупенко 

Роман 

Васильович 

 

- директор комунального підприємства «Паркування» 

Кухарєв  

Олександр  

Олександрович 

- заступник начальника управління, начальник відділу 

по організації роботи з установами транспорту та 

зв’язку управління з питань транспортного 

забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради 

Кущенко 

Максим 

Анатолійович 

- начальник відділу дорожньо-мостового господарства 

департаменту інфраструктури та благоустрою 

Запорізької міської ради 

Маргарян 

Тігран  

Гегамович 

- головний спеціаліст – районний архітектор відділу 

планування та забудови міста департаменту 

архітектури та містобудування Запорізької міської 

ради 

Піскоха 

Оксана 

Олегівна 

- начальник відділу стратегічного планування та 

моніторингу управління стратегічного та 

економічного розвитку департаменту економічного 

розвитку Запорізької міської ради   

Савченко 

Вікторія  

Миколаївна 

- начальник відділу землеустрою управління з питань 

земельних відносин Запорізької міської ради 

Федченко 

Максим 

Сергійович 

 

- заступник директора комунального підприємства 

«Паркування» 

2. Залучати до роботи робочої групи спеціалістів інших департаментів, 

управлінь та комунальних підприємств міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Нікіфорова О.В. 

 

 

Міський голова           В.В. Буряк  



  




