
Про затвердження Положення про збір за місця для паркування 
транспортних засобів  
 
Рішення міської ради від 26.01.2011 №14 
Дата оприлюднення 26.01.2011 
 

Керуючись Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-VІ та 

Законом України від 21.05.1997 №280/97 «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Запорізька міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Положення про збір за місця для паркування транспортних 

засобів (додається).  

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Запорізької міської 

ради від 05.06.2002 №128 «Про затвердження Положення про збір за 

припаркування автотранспорту» зі змінами та доповненнями, внесеними 

рішенням міської ради від 04.06.2004 №7 «Про внесення змін до положень про 

місцеві податки та збори».  

3. Опублікувати дане рішення в газеті «Запорізька Січ».  

4. Рішення набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гладченка С.М. та постійну 

комісію міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і 

фінансів (Великий В.І).  

 

 

Міський голова          О.Ч. Сін  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення міської ради 
26.01.2011 №14 

 

Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів 

 

1 Загальні положення 

 

1.1. Збір за місця для паркування транспортних засобів встановлюється 

згідно з Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року №2755−VІ. 

 

2 Механізм справляння та порядок сплати збору 

 

2.1. Платники збору 

2.1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, 

представництва), фізичні особи − підприємці, які згідно з рішенням міської 

ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування 

транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально 

відведених автостоянках. 

2.1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації 

та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в 

якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне 

облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, 

затверджується рішенням міської ради про встановлення збору. 

Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та 

провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, 

надається виконавчим органом міської ради органу державної податкової 

служби в порядку, встановленому розділом I Податкового кодексу України. 

2.2. Об’єкт і база оподаткування збором 

2.2.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням 

міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних 

засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або 

інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, 

їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком 

площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування 

транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні». 

2.2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для 

паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, 

споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету. 

2.3. Ставки збору 

2.3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження 

діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 

1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та 



провадження такої діяльності, у розмірі від 0,03 до 0,15 відсотка мінімальної 

заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року: 

№ 

п/п 

Коефіцієнт 

завантаження 

паркувального 

майданчика 

Ставка збору від 

мінімальної заробітної 

плати на 1 січня 

звітного року 

1 0,5 0,03 

2 0,51-0,6 0,05 

3 0,61-0,7 0,07 

4 0,71-0,8 0,09 

5 0,81-0,9 0,11 

6 0,91-1,0 0,15 

 

2.3.2. При визначенні ставки збору міська рада враховує 

місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних 

засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування 

транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, 

режим роботи та їх заповнюваність: 
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1 1.1. 
Вул. Залізнична – на відрізку від буд. №5 
по вул. Залізничній до вул. Жуковського 

19 0,51 225 

2 1.2. 
Вул. Жуковського – на відрізку від 
вул. Жовтневої до вул. Залізничної 

9 0,56 168,75 

3 1.3. 
Вул. Жуковського – на відрізку від 
вул. Чекістів до вул. Жовтневої 

103 0,50 1030 

4 1.4. 
Вул. Гоголя – на відрізку від вул. Чекістів 
до вул. Ілліча 

65 0,50 650 

5 1.5. 
Вул. Ілліча – на відрізку від 
вул. Жуковського до вул. Дзержинського 

47 0,50 487,5 

6 1.6. 
Вул. Жовтнева – на відрізку від 
вул. Жуковського до вул. Воєнкоматська 

29 0,52 543,75 

7 1.7. 
Вул. Запорізька – на відрізку від 
вул. Горького до вул. Героїв Сталінграду 

64 0,50 640 

8 1.8. 
Пр. Леніна – на відрізку від 
вул. Пролетарської до вул. Грязнова 

17 0,50 318,75 

9 1.9. Площа Пушкіна 20 0,50 200 

10 2.1. 
«Ремпобуттехніка» по вул. Сталеварів - 
на відрізку від вул. Заводської до 
вул. Рекордної 

14 0,58 262,5 



11 2.2. 
Вул. Рекордна, буд.37 - Автовокзал №2 
(центральний вхід) 

19 0,52 190 

12 2.3. 
Вул. Панфіловців – на відрізку від 
вул. Рекордної до вул. 40 років 
Радянської України 

19 0,59 356,25 

13 2.4. 
Вул. Сталеварів – на відрізку від 
вул. Рекордної до вул. 40 років 
Радянської України 

14 0,60 262,5 

14 2.5. 
Вул. 40 років Радянської України – на 
відрізку від пр. Маяковського до вул. 
Миру 

49 0,50 918,75 

15 2.6. 

Пр. Маяковського - на відрізках від 
вул. 40 років Радянської України 16 до 
пр. Леніна та від пр. Леніна до вул. 40 
років Радянської України 

58 0,56 1087,5 

16 2.7. 
Пр. Леніна – на відрізку від 
вул. Лермонтова до вул. Я. Новицького 

94 0,51 940 

17 2.8. 
Набережна магістраль – Вознесенівський 
ринок (в’їзд до ринку) 

51 0,53 510 

18 2.9. 
Вул. Перемоги, 72 – Вознесенівський 
ринок (центральний вхід) 

20 0,58 200 

19 2.10. 
Пр. Леніна – на відрізку від будинку 
№156 до будинку №162 

16 0,50 300 

20 2.11. 
Вул. Рекордна – на відрізку від 
вул. Панфіловців до вул. Мира 

17 0,50 318,75 

21 3.1. 
Вул. Деповська – на відрізку від 
пр. Моторобудівників до буд. №85 
по вул. Деповська 

16 0,50 300 

22 3.2. 
Пр. Моторобудівників – на відрізку від 
вул. Копьонкіна до вул. Деповська 

48 0,50 480 

23 4.1. 
Вул. Маліновського - на відрізку від 
вул. Північнокільцева до вул. Чумаченка 

76 0,52 1425 

24 4.2. 
Північнокільцева – на відрізку від Ситова 
до вул. Малиновського 

51 0,50 956,25 

25 4.3. 
Вул. Чумаченка – на відрізку від 
вул. Ситова до вул. Маліновського 

45 0,50 450 

26 5.1. 
Вул. Будьонного – на відрізку від 
пр. Радянського до пр.Ювілейного 

35 0,57 656,25 

27 5.2. 
Пр. Ювілейний – на відрізку від 
вул. Гудименко до вул. Будьонного 

46 0,57 486,25 

Всього  1061  14363,75 

 

* - реєстр відведених майданчиків для паркування затверджено рішенням 

виконавчого комітету Запорізької міської ради від 02.03.2010 №61 «Про 

затвердження форми паспортів відведених та спеціально обладнаних 

майданчиків для паркування та реєстру відведених майданчиків для паркування 

автотранспорту» з змінами та доповненнями 

** - коефіцієнти завантаженості затверджено рішеннями виконавчого 

комітету Запорізької міської ради від 31.05.2010 №227 та від 22.07.2010 №327 

«Про затвердження результатів конкурсів з визначення переможців з 

обладнання і утримання  майданчиків для паркування». 

 



2.4. Особливості встановлення збору 

2.4.1. Ставка збору та порядок сплати збору до бюджету встановлюються 

міською радою. 

2.5. Порядок обчислення та строки сплати збору 

2.5.1. Збір сплачується до бюджету міста авансовими внесками до 30 

числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем 

розташування спеціально відведеного місця для паркування транспортних 

засобів. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації 

за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових 

платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового 

періоду. 

2.5.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що 

провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на 

земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний 

зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової 

служби за місцезнаходженням земельної ділянки. 

2.5.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному 

кварталу. 

 

3. Відповідальність платників за сплату збору та контроль за його 

надходженням до бюджету 

 

3.1. Платники збору за місця для паркування транспортних засобів несуть 

відповідальність за неподання, несвоєчасне подання розрахунку збору за місця 

для паркування транспортних засобів до органу державної податкової служби, 

правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати збору за місця для 

паркування транспортних засобів до бюджету міста відповідно до Податкового 

кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755−VІ. 

3.2. Контроль за своєчасністю подання розрахунку збору за місця для 

паркування транспортних засобів до органу державної податкової служби, 

правильність його обчислення, повноту і своєчасність сплати до бюджету 

здійснюють державні податкові інспекції міста. 

 

Секретар міської ради         В.Ф. Кальцев  

 


