
                                                                  
 УКРАЇНА

   ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА
                                 ІV  СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

                                                
                                       РІШЕННЯ №172

  04 .03.2011 року м. Хуст

Про збір за місця для паркування
транспортних засобів на території
Хустської міської ради
 

Керуючись статтею 143 Конституції України, відповідно до Податкового кодексу України 
від  02.12.2010  року  №2755-VI,  пункту  24  частини  1  статті  26,  статті  59  Закону  України  від 
21.05.1997р. № 290/97 «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою встановлення  збору за 
паркування транспортних засобів на території Хустської  міської ради міська рада

вирішила:

   1. Внести зміни до Положення  про збір за місця для паркування транспортних засобів, 
затверджене рішенням Хустської міської ради від 31.01.2011 р. за №68 в частині: 

        Пункт 6 доповнити підпунктом 
6.2. Режим роботи для зон платного паркування:
з жовтня по квітень з 8.00 до 19.00 год.
з травня по вересень з 7.00 до 21.00 год.
Неробочими днями для зон платного паркування є вихідні  дні,  якими є неділя,  а також 

святкові дні та дні релігійних свят, визначені чинним законодавством.

          Додати пункт 7.Організація зон паркування транспортних засобів 
7.1. Замовник – Хустська міська рада:
7.1.1   затверджує  перелік  спеціальних  земельних  ділянок,  відведених  для  організації  та 

провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів;
7.1.2  веде реєстр зон паркування транспортних засобів, за необхідності вносить до нього 

зміни і доповнення;
7.1.3  визначає  суб’єктів  господарювання,  які  організовують  та  провадять  діяльність  із 

забезпечення  паркування  транспортних  засобів  на  майданчиках  для  платного  паркування  та  з 
якими укладаються договори на експлуатацію зон паркування;

7.1.4 у  разі  змін  і  доповнень  до  реєстрів  зон  паркування  впродовж  п’яти  днів  надає 
відповідну інформацію до ОДПІ у м. Хуст.

7.2. Суб’кт  господарювання  після  підписання  договору на  експлуатацію зон паркування 
зобов’язаний:

7.2.1 обладнати зону паркування і місця паркування:
дорожніми знаками і дорожньою розміткою, відповідно до Правил дорожнього руху,
інформаційним  стендом  (табличкою),  розташованим  на  видному  місці,  який  містить 

інформацію про суб’кта господарювання (назва/ПІП фізичної особи-підприємця, адреса, телефон 
керівника, особа, яка приймає претензії), схему паркувальної зони, перлік осіб, які мають право на 
безоплатне паркування легкових автомобілів відповідно до статті 30 Закону України «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні», режим роботи;

  



7.2.3  забезпечити  працівників,  які обслуговують  зону  паркування,  реєстраторами 
розрахункових  операцій  або  квитанціями  встановленого  зразка  –  бланками  суворої  звітності, 
оформленими  відповідно  до  чинного  законодавства,  для  видачі  їх  водіям  автотранспортних 
засобів для паркування;

7.4.   У разі організації спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів 
(майданчиків для платного паркування) поруч з ринками, торговими центрами тощо такі суб’єкти 
господарювання  за  рішенням  міської  ради  можуть  організовувати  та  провадити  діяльність  із 
забезпечення паркування транспортних засобів.

7.5.  Виконавчий комітет міської ради забезпечує розробку паспортів спеціально відведених 
місць для паркування транспортних засобів, в яких зазначаються їх місцезнаходження, загальна 
площа,  технічне  облаштування,  кількість  місць  для  паркування  транспортних  засобів,  спосіб 
поставлення  транспортних  засобів  на  стоянку,  режим  роботи,  а  також  інша  інформація  (за 
необхідності).  У  випадках,  передбачених  законодавством,  такі  паспорти  погоджуються 
уповноваженим органами.

7.6.   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 міської ради за проектом відведення.

Відповідно пункт 7 вважати пунктом 8, пункт 8 вважати пунктом 9, пункт 9 вважати  
пунктом 10.

2. Затвердити  Перелік  спеціальних  земельних  ділянок  (майданчиків  для  платного 
паркування),  відведених  для організації  та  провадження  діяльності  із  забезпечення  паркування 
транспортних засобів згідно з додатком 1.

3. Уповноважити  організовувати  та  провадити  діяльність  із  забезпечення  паркування 
транспортних  засобів  на  майданчиках  для  платного  паркування  та  спеціально  відведених 
автостоянках наступні юридичні та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності : 

 КП «Еко-Хуст»  уповноважується організовувати та провадити діяльність із забезпечення 
паркування транспортних засобів на :

- вул. Карпатської Січі (біля ЗОШ І-ІІІ ст. №6);
- вул.Пушкіна (між магазинами "Віола" та "Лісовичок");
- вул. Ужгородська набережна (навпроти торговельного центру "Артем");
- вул. Ужгородська набережна (від вул. Соборної України до вул.Ольжича);
- вул.Соборної України;
- майдан Незалежності (біля ринку);
- майдан Незалежності (біля магазину "Електрон");
- майдан Незалежності (біля магазину "Десерт");
- майдан Незалежності (центральна частина);
- майдан Незалежності (біля кафе "Фазан");

ПП Барзул М.М. уповноважується організовувати та провадити діяльність із забезпечення 
паркування транспортних засобів на: 

- вул. Корятовича (біля Пошти);

ПП  Федосєєв  уповноважується  організовувати  та  провадити  діяльність  із  забезпечення 
паркування транспортних засобів на :

-     вул. Карпатської Січі (біля кафе "Тонік").
     
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної  депутатської 

комісії  з  питань  соціально-економічного  розвитку  міста,  планування  бюджету  та  фінансів 
Хустської міської ради  І.Романа та першого заступника міського голови Рівіса М.М.

   
         

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                     В.КАЩУК
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