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Громадська органiзацiя
<КОРУГЩUI-СТОП)
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Про надання iнформацiТ
на запит

На ВаШ запиТ на iнформацiЮ прО rтрисвоеннrl кадастрових 
"or"pi"земельним дiлянкам для майданчикiв_ для паркуваншI та автостоянок,

повiдомЛяемо, що вiдпОвiднО до ст. 268-1.п.1.2. Податкового кодексу УкраiЪи
<<перелiк спецiальних земельних дiлянок, вiдведених для органiзац-ii та
провадження дiяЛьностi iз забезпеченшI пбркуваншI трансrrорr""" засобiв, в
якомУ зЕвначаються ik мiсцезнаходженшI, заг€UIьна площа, технiчне
облаштуВаннrI, кiлькiстЬ мiсцЬ длЯ паркування транспортних засобiв,
затверджуеться рiшенням сiльськоi, селищноi' Micbkoi Ради або ради
Об'еДНаНИХ ТеРИТОРi€UIЬних цромад, що cTBopeHi згiдно iз законом та
перспективним планом формування територiй |ромад, про встановлення
збору>.

ЗГiДно рiшення Луцькоi мiсъкоi ради J\b 66lб вiд 26.I|.20|4 було
затверджено <<перелiк спецiальних земельних Дiлянок, вiдведених дJuI
органiзацiт та провадженшI дiiяльностi iз забезпечення паркування транс11ортних
засобiв у м. Луцькр>.

ЗГiДНО П. 7,| СТ. 30 Закону УкраiЪи кПро мiсцеве самоврядування в
УкраiЪil> до'повноваженЬ виконавЧого KoMiTeTy Луцькоi MicbKoi ради н€UIежитъ
прийняття рiшень про розмiщення, обладнаннrI та функцiонування майданчикiв
для паркування транспортних засобiв та стоянок TaKci на вулйцях i дорогах
населених ,пунктiв, здiйснення контролю за дотриманням визначених
правиламИ паркуваннЯ транспортниХ засобiв вимог щодо розмiщення,
обладнання та функцiонування майданчикiв для паркування.

Керуючись циМ Гý/нктом виконавчий KoMiTeT Луцъкоi MicbKoi ради своiми
рiшеннями вiд 06.07.201б Ns З78-1; вiд 18.07.2018 J\b 427-1 <Про орiанiзацiю
МаЙДаНЧИКiВ ДЛЯ ПлаТного паркування автомобiльного ,pu".rropiy у MicTi
Луцьку> визначив розмiщення у MicTi Луцьку майданчикiв для платного
паркування автомобiльного транспорту.



ВiДПОВiдно до Закону УкраiЪи оПро благоустрiй населених гryнктiв>>
майданчики для паркування транспортних засобiв входять до вулично -
дорожноi мережi , яка е об'сктом благоустрою. Тому спецiальним земельним
дiлянкам, вiдведеним дJuI органiзацiт та провадженшI дiяльностi iз забезпечення
паркуваЕня транспортних засобiв у м. Луцьку, кадастровi номери не
ПРИСВОЮВ€UIИСЯ i вони не були сформованi вiдповiдно до ст. 79-1 Земелъного
кодексу УкраТни.
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