
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради  

від 10 червня 2022 року  

№ 2/14/VIII 

 

Положення 

про збір за місця для паркування транспортних засобів  

 

1. Платників збору за місця для паркування транспортних засобів визначено пунктом 

2681 .1 статті 2681 Податкового кодексу України. 

1.1 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 Старокостянтинівської міської ради. 

Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та провадити 

діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, надається виконавчим комітетом 

міської ради контролюючому органу в порядку, встановленому розділом І Податкового 

Кодексу України. 

 

2. Об’єкт і база оподаткування збором 

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

Старокостянтинівської 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 міського 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. 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 бюджету. 

 

3. Ставки збору 

3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із 

забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної 

ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,03 відсотка 

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

3.2. При визначенні ставки збору міська ради 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. 

 

4. Порядок обчислення, базовий податковий (звітний) період та строки сплати збору 

визначено пунктом 2681.5 статті 2681 Податкового кодексу України. 
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