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На Ваш запит на отримання інформації щодо вартості послуг з 

користування майданчиками для платного користування та розмір 

встановленого збору за місця паркування, повідомляємо. 

Плата за послуги з паркування транспортних засобів на майданчиках 

відведених для платного паркування встановлювалась для 

КП “АвтоПаркСервіс” та ПП “Ельбе УА”, згідно  наступних рішень виконавчого 

комітету: 
 

07.03.2018 

 

02.08.2017 

 

 

28.03.2017 

 

 

23.02.2017 

 

21.12.2016 

 

23.09.2016 

 

20.04.2016 

№ 127-1 

 

№ 426-1 

 

 

№ 135-1 

 

 

№ 90-1 

 

№ 795-1 

 

№ 566-1 

 

№ 224-1 

Про продовження терміну дії тарифу на послугу, що 

надається КП “АвтоПаркСервіс”. 

Про встановлення тарифу на послуги з паркування 

транспортних засобів на вулиці Кривий Вал, що 

надаються КП “АвтоПаркCервіс”. 

Про встановлення тарифу на послуги з паркування 

транспортних засобів на вул. Сенаторки  

Левчанівської, що надаються ПП “Ельбе УА”. 

Про продовження терміну дії тарифу на послугу з 

паркування для КП “АвтоПаркСервіс”. 

Про продовження терміну дії тарифів на послуги з 

паркування для ПП “Ельбе УА”. 

Про встановлення тарифу на послуги з паркування 

транспортних засобів для КП “АвтоПаркСервіс”. 

Про встановлення тарифу на послуги з паркування 

транспортних засобів для ПП “Ельбе УА”. 

Копії рішень додаються. 

http://www.lutskrada.gov.ua/
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Збір за місця для паркування транспортних засобів було встановлено 

рішенням Луцької міської ради від 23.06.2011 №11/7 “Про встановлення збору 

за місця для паркування транспортних засобів” (копія рішення додається) у 

розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 

січня звітного року за 1квадратний метр площі паркувального майданчика.  

Відповідно до змін внесених до Податкового кодексу Законом України 

“Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 

2017 році” від 20.12.2016 року встановлено, що з 1 січня 2017 року до 

прийняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення про 

встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік відповідно до цього 

Закону, встановлені таким органом місцевого самоврядування ставки єдиного 

податку для платників першої групи, податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, та збору за місця для паркування транспортних засобів 

застосовуються з коефіцієнтом 0,5.  

Відповідно до внесених змін з 2017 року збір за місця для паркування 

транспортних засобів становить 0,015 відсотка мінімальної заробітної плати за 

1 м2. 

На 2021 рік ставка збору за місця для паркування транспортних засобів 

встановлення рішенням Луцької міської ради від 10.07.2020 № 86/3 “Про 

встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів” (копія 

рішення додається) у розмірі 0,015 відсотка мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року за 1 м2. 

Витрати підприємств на сплату такого податку враховувались при 

встановленні вартості паркування для кожного майданчика індивідуально, 

згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України 02 березня 2010 року 

№ 258 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з 

користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів”. 

Додатки: на 15 арк. в 1 прим. 

 

 

 

Заступник міського голови                                                 Ірина ЧЕБЕЛЮК 

 

 
Борис Смаль 777 955 
Наталія Штинька 726 375 
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