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На публ1чний запит щодо оргашзацп 

та провадження паркування 

транспортних 3aco6iB у м. Токмаку

На Ваш запит вщ 19.08.2019 року, що надшшов до Запор1зько! обласно! державно! 

адмшютраци з веб-сайту «Доступ до правди», стосовно оргашзацп та провадження 

д1яльносп i3 забезпечення паркування транспортних засоб1в виконавчий комггет 

Токмацько! мюько! ради вщповщно до Закону Укра'ши «Про доступ до публ1чно! 

iIIформацi 1» повщомляе наступне:

1. На територп Токмацько! мюько! ради перелш спещальних земельних дшянок, 

в1дведених для o p r a H is a u iY  та провадження д1яльносп i3 забезпечення паркування 

транспортних засоб1в не затверджено.
2. Перелж спец1альних земельних д1лянок, вщведених для орган1защ1 та 

провадження д1яльносп i3 забезпечення паркування транспортних 3aco6iB  вщсутн!й на 

територп Токмацько!' мюько! ради.

3. На територп Токмацько!' мюько! ради вцщовщно до ст. 79-1 Земельного кодексу 

Укра'ши сформовано лише дв1 земелып д1лянки для розташування автостояночного 

комплексу та для розташування автомобшьно! стоянки.

4. П ерелк  спец1альних земельних дшянок, в1дведених для орган1зацп та 

провадження д1яльност1 i3 забезпечення паркування транспортних засоб1в вщсутнш на 

територп Токмацько! м1сько! ради.

5. Виконавчий ком1тет Токмацько! мюько! ради при присвоенш поштових адрес 

об’ектам нерухомост! керуеться Тимчасовим порядком реал1зацп експериментального 

проекту з присвоения адрес об’ектам бущвництва та об’ектам нерухомого майна, 

затвердженим постановою Кабшету MiHicTpiB Укра'ши вщ 27 березня 2019 р. № 367 та 

Порядком присвоения поштових адрес об’ектам иерухомосп в MicTi Токмак, затвердженим 

рш енням виконавчого ком^ету вщ 27.12.2012 р. №  365, але вони не пов’язаш з 

орган1зац1ею та порядком паркування транспортних засоб1в у M idi Токмак.

У в1дпов1дност1 до п. 5 Тимчасового порядку ре&шзацп експериментального 

проекту з присвоения адрес об’ектам бущвництва та об’ектам нерухомого майна:

«Адреса об’екта бущвництва, об’екта нерухомого майна не присвоюеться тимчасовим 

спорудам, а також ш ш им об’ектам бущвництва та об’ектам нерухомого майна, пере.'пк 

яких визначаеться М шрегюном».

6. 36ip за мюця для паркування транспортних a a co o in  за o c ra iu ii  три роки до
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мюцевого бюджету не надходив.

7. На територп ТокмацькоТ MicbKoi' ради спещально вщведеш автостоянки та 

паркувальш майданчики, яю побудоваш за рахунок мюцевого бюджету -  вщсутш.

8. Виконавчим компотом не встановлеш правила вщ повщ альносп за збереження 

транспортних засоб1в.

9. Згщно вимог п. 10.2, п. 10.3 ст. 10, п. 12.3 ст.12, ст.268 Податкового Кодексу 

УкраТни 3i змш ами, прийнят1 р!шення ТокмацькоТ M icb K o i' ради в1д 30.06.2015р №2 «Про 

встановлення туристичного збору та збору за мюця для паркування транспортних 3aco6iB 

у м.Токмаку» та №  4 вщ 27.06.2019р «Про встановлення туристичного збору та збору за 

мюця для паркування транспортних засоб1в у м.Токмаку на 2020piK».

10. Токмацькою мюькою радою р1шення щодо видшення земельних дшянок для 

o p ra H i3 a u i i  та провадження д1яльносп i3 забезпечення паркування транспортних 3aco6iB не 

приймались

Секретар мюько!’ ради О. ЧУБ

Похвалтова, (06178) 23412 

Аненко, (06178)2-21-54 

Кюрджиев, (06178 45723)


