
Додаток 5 

до рішення сесії міської ради 

від 21.01.2015р. №2 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок обчислення та сплати збору за місця для паркування транспортних засобів 

в місті Хмельницькому  

 

1. Загальні положення 

1.1. Збір за місця для паркування транспортних засобів в місті Хмельницькому 

встановлюється згідно з Податковим кодексом України. 

1.2. Місця для паркування транспортних засобів: 

1.2.1 майданчики для платного паркування – площа території (землі), що належить на 

правах власності територіальній громаді міста Хмельницького, на якій відповідно до рішення 

міської ради здійснюється платне паркування транспортних засобів; 

1.2.2 спеціально відведені автостоянки – площа території (землі), що належить на правах 

власності територіальній громаді міста Хмельницького, яка визначається міською радою із 

встановленням правил щодо відповідальності за збереження транспортного засобу. 

До спеціально відведених автостоянок можуть належати комунальні гаражі, стоянки, 

паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів міського бюджету з 

метою здійснення організації  паркування транспортних засобів. 

Не належать до спеціально відведених автостоянок гаражі, автостоянки, власники або 

користувачі  яких є платниками земельного податку або орендної плати за земельні ділянки 

державної і комунальної власності, а також земельні ділянки, що належать до прибудинкових 

територій. 

1.3. Перелік осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із 

забезпечення паркування транспортних засобів, визначається окремими рішеннями 

Хмельницької міської ради. 

 

2. Платники збору 

2.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні 

особи-підприємці, які організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування 

транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених 

автостоянках. 

2.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить 

діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем 

реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника 

збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки. 

 

3. Об’єкт оподаткування 

3.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно рішення 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 бюджету 

міста Хмельницького, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного 

паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні". 

 

4. База оподаткування 

4.1. 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 міста Хмельницького. 



4.2. До бази оподаткування не включається 20 відсотків загальної кількості місць на 

майданчиках для паркування, що виділяються для безоплатного паркування легкових 

автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їхніх сімей, 

яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування 

автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які 

перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату, а також для 

безоплатного паркування транспортних засобів, що належать підприємствам, установам, 

організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення і 

перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату, у відповідності 

до ст.30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". 

 

5. Ставка збору 

5.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із 

забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі 

земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, в розмірі 0,03 

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

року, в залежності від місцезнаходження земельної ділянки, відповідно до додатку 5.1. до 

рішення про затвердження цього Положення. 

 

6. Порядок обчислення та строки сплати збору 

6.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до 

податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у 

визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням 

об'єкта оподаткування. 

6.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить 

діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем 

реєстрації такого платника збору, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як платника 

збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки. 

 

7. Податковий період 

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 

 

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату збору 

8.1. Податкова декларація зі збору за місця для паркування транспортних засобів у місті 

Хмельницького щокварталу подається до органу державної податкової служби протягом 40 

календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) 

кварталу за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби. 

 

9. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль податкових 

органів 

9.1. Платники збору та їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення 

порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за 

яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших 

законів України. 

9.2. За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання податкової 

декларації органам державної податкової служби, недостовірність наданої інформації 

платники збору та їх посадові особи несуть відповідальність відповідно до норм Податкового 

кодексу України. 

9.3. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння 

збору за місця для паркування транспортних засобів здійснюється органами державної 

податкової служби. 

 

Секретар міської ради        К.Чернилевський 


