
Додаток 5.1 

до рішення сесії міської ради 

від 21.01.2015р. №2 

 

Перелік 

спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних 

засобів на території м.Хмельницького 

№ 

п/п 

Адреса розташування спеціальної 

земельної ділянки 

Площа 

спеціальної 

земельної 

ділянки 

кв.м. 

Технічне облаштування 

Кількість 

місць для 

паркування 

транспортних 

засобів 

Ставка збору за 

місця для 

паркування у % до 

мінімальної 

заробітної плати, 

установленої на 1 

січня податкового 

(звітного) року 

1 вул.Грушевського, східна сторона 

від території обласного 

літературного музею до 

вул.Проскурівської, західна та 

східна сторона від початку 

території дитячого дошкільного 

закладу №45 "Ялинка" до 

вул.Примакова 

530 

Частково розмітка, дорожній 

знак 5.38 "Місце для стоянки" 

– 5 шт., табличка 7.14 "Платні 

послуги" – 5 шт., табличка 

7.6.1 "Спосіб  поставлення 

транспортного збору на 

стоянку" – 5 шт. 

53 0,03 

2 вул.Соборна, східна сторона від 

території обласного виробничого 

управління меліорації і водного 

господарства до вул.Подільської, 

таксомоторна зупинка "Дитячий 

світ" 

290 

дорожній знак 5.38 "Місце для 

стоянки" – 2 шт., табличка 7.14 

"Платні послуги" - 2 шт., 7.6.1 

"Спосіб  поставлення 

транспортного збору на 

стоянку" – 1 шт. 

29 0,03 

3 Львівське шосе, північна сторона 

від виїзду з стоянки ПП "Ізіда" до 

входу в ринок "ВВК Поділля-2", 

від входу в ринок ТД ринок 

"Тісса" до території буд.№8 

1300 

дорожній знак 5.38 "Місце для 

стоянки" – 3 шт., табличка 7.14 

"Платні послуги" - 3 шт., 7.6.1 

"Спосіб поставлення 

транспортного збору на 

стоянку" – 2 шт. 

130 0,03 



4 Південна та північна сторона 

проспекту Миру від вул.Трудової 

до АЗС 
470 

дорожній знак 5.38 "Місце для 

стоянки" – 2 шт., табличка 7.14 

"Платні послуги" - 2 шт., заїзні 

кишені. 

47 0,03 

5 Привокзальна площа залізничного 

вокзалу 460 

дорожній знак 5.38 "Місце для 

стоянки" – 2 шт., табличка 7.14 

"Платні послуги" - 2 шт. 

46 0,03 

6 Південна сторона 

вул.Проскурівської від 

вул.Свободи до 

вул.Володимирської 
450 

дорожній знак 5.38 "Місце для 

стоянки" – 1 шт., табличка 7.14 

"Платні послуги" – 1 шт., 7.6.1 

"Спосіб поставлення 

транспортного збору на 

стоянку" – 1 шт. 

45 0,03 

 

 

Секретар міської ради               К.Чернилевський 


