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У відповідь на Ваш запит на інформацію надаємо: 

- копію рішення Луцької міської ради від 28.12.2016 № 16/19 «Про 

затвердження “Правил паркування транспортних засобів у місті Луцьку” зі 

змінами від 31.10.2018 № 48/16; 

- копію рішення виконавчого комітету Луцької міської ради 

від 02.08.2017 № 426-1 «Про встановлення тарифу на послуги з 

паркування транспортних засобів на вулиці Кривий Вал, що надаються 

КП “АвтоПаркСервіс”»; 

- копію рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 

23.09.2016 № 566-1 «Про встановлення тарифу на послуги з паркування 

транспортних засобів для КП “АвтоПаркСервіс”» зі зміною від 23.02.2017 

№ 90-1; 

- копію рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 

07.03.2018 № 127-1 «Про продовження термін дії тарифу на послугу, що 

надається КП “АвтоПаркСервіс”»; 

- копію рішення Луцької міської ради від 26.11.2014 № 66/6 «Про 

затвердження переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для 

організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних 

засобів у м. Луцьку» зі змінами від 28.05.2015 № 74/92, від 31.08.2016 № 12/22; 

- копію рішення виконавчого комітету від 06.07.2016 № 378-1 «Про 

організацію майданчиків для платного паркування автомобільного транспорту 

у місті Луцьку»;  

- копію рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 

18.07.2018 № 427-1 «Про організацію майданчиків для платного паркування 

автомобільного транспорту на вул. Кравчука»; 

- копію рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 

18.03.2015 № 140-1 «Про конкурс з визначення операторів для паркування 

транспортних засобів у місті Луцьку» зі змінами від 27.09.2016 № 563-1, яким 
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також було затверджено Положення про конкурс з визначення операторів для 

паркування транспортних засобів у місті Луцьку; 

- копія рішення Луцької міської ради від 23.06.2011 № 11/7 «Про 

встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів».  

Повідомляємо, що станом на 01 листопада 2020 року у місті Луцьку 

налічується 32 майданчика для паркування, кількістю 806 місць, з них 10 % 

виділено для осіб з інвалідністю – 80 місць. 

Додатки: на 28 арк. в 1 прим. 

 

 

 

Перший заступник  

міського голови       Григорій НЕДОПАД 
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