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ПОЛОЖЕННЯ 
про паркування транспортних засобів у м. Кривому Розі 

 

1. Загальні положення 
Положенням про паркування транспортних засобів у м. Кривому Розі 

(надалі – Положення) визначається єдиний порядок організації та 
функціонування місць паркування для транспортних засобів на території 
міста з метою: 

- впорядкування паркування автотранспорту, врегулювання відносин 
між власниками парковок та платниками збору за паркування транспортних 
засобів, розвитку мережі місць паркування, впровадження сучасних методів 
їх організації, враховуючи ст. 15 Закону України "Про систему 
оподаткування", ст.ст. 3, 18 Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві 
податки і збори", Закони України "Про благоустрій населених пунктів", "Про 
автомобільні дороги", "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанову 
Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил зберігання 
транспортних засобів на автостоянках";  

-  поліпшення умов дорожнього руху шляхом розвантаження 
центральних вулиць міста, збільшення пропускної спроможності їх 
проїжджої частини; 

-    підвищення рівня безпеки дорожнього руху, дисципліни водіїв та 
культури паркування автотранспортних засобів. 

 
                         2 . Основні терміни, використані у Положенні 

2.1. Паркування автотранспорту – припинення руху 
автотранспортного засобу у спеціально обладнаному або відведеному місці з 
інших причин, ніж необхідність виконання вимог Правил дорожнього руху, 
або на більший термін ніж потрібно для посадки або висадки пасажирів, 
завантаження або розвантаження вантажу.  

2.2. Платна парковка (платна стоянка) – частина території міста (у 
тому числі територій суб’єктів господарювання), яка використовується для 
платного паркування автотранспорту і може бути місцем загального 
користування, призначатися для паркування вантажних та легкових 
автомобілів, спецтехніки,  легкових таксомоторів, автобусів тощо. 

2.3. Відведені місця – місця, відведені міською радою у порядку, 
визначеному цим Положенням, для паркування автотранспортних засобів, 
обладнані дорожніми знаками відповідно до вимог Правил дорожнього руху, 
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мають тверде покриття, розмітку місць стоянки автотранспорту і можуть 
мати додаткове обладнання. 

2.4. Спеціально обладнані місця – місця паркування на проїжджій 
частині доріг, прилеглих майданчиках, площах, тротуарах, інших місцях,  
визначених відповідними дорожніми знаками, що мають спеціальні технічні 
засоби (огорожу, в'їзні та виїзні бар'єри, приміщення для персоналу тощо). 

2.5. Службова парковка – спеціально відведене у порядку, визначеному 
цим Положенням, місце для паркування транспортних засобів, що належать 
суб’єктам господарювання, установам тощо або їх відвідувачам. 

2.6. Стоянка таксі –  спеціально відведене у порядку, визначеному 
цим Положенням, місце для паркування таксі та посадки пасажирів, 
обладнане відповідними дорожніми знаками. 

2.7. Оператори паркування – суб’єкти господарювання, які здійснюють 
експлуатацію місць паркування. 

2.8. Оператори платних стоянок – суб’єкти господарювання, які 
здійснюють експлуатацію платних стоянок. 

2.9. Робочий орган щодо регулювання діяльності у сфері паркування 
транспортних засобів (надалі – робочий орган) – призначений  рішенням 
міської ради суб’єкт господарювання, який здійснює визначення, підготовку 
введення в експлуатацію місць паркування, організаційно-методичне та 
інформаційне супроводження операторів. 

2.10. Абонемент на паркування – документ, який засвідчує сплату 
послуг паркування та збору за паркування автотранспорту на певний період у 
певному місці паркування . 
 
3. Порядок улаштування парковок у спеціально обладнаних місцях та  

платних стоянок 
Суб'єкти господарювання, які мають наміри здійснити будівництво 

платної стоянки або парковки у спеціально обладнаних місцях, зобов'язані 
отримати дозвіл на будівництво об'єкта в порядку, передбаченому Законами 
України “Про планування і забудову територій”, “Про основи 
містобудування”. 

 
4. Порядок улаштування платних парковок (або стоянок таксі)  у 

відведених місцях 
4.1. Організацію і функціонування платних парковок та стоянок таксі 

на території міста забезпечують робочий орган і оператори на підставі 
договорів на функціонування платної парковки (або стоянки таксі) та 
технічних паспортів. 

4.2. Підставою для влаштування платної парковки (або стоянки таксі) у 
відведених місцях є рішення міської ради. 

4.3. З метою організації платної парковки (або стоянки таксі) робочий 
орган подає до відділу транспорту і зв’язку виконкому міськради такі 
документи: 
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- заяву про організацію платної парковки (або стоянки таксі) з 
пропозиціями щодо режиму її роботи (додаток 1); 

- схематичне визначення території платної парковки (або стоянки таксі) 
на топографічній основі в масштабі М 1:500, погоджене  з управліннями 
містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства, 
районною у місті радою, утримувачем інженерних комунікацій, 
представником Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-
культурних цінностей у м. Кривому Розі, керівництвом підприємств 
електротранспорту (у разі розташування поряд з тролейбусною або 
трамвайною лінією); 

- схему організації дорожнього руху на території платної парковки (або 
стоянки таксі), погоджену з уповноваженим органом ДАІ УМВС України в 
м. Кривому Розі.  

На підставі отриманих документів відділ транспорту і зв’язку 
виконкому міськради готує відповідний проект рішення міської ради, після 
прийняття якого робочий орган протягом 10-ти днів складає та затверджує 
паспорт-характеристику платної парковки або стоянки таксі (додаток 2) і дає 
оголошення в засобах масової інформації про проведення конкурсу серед 
суб’єктів господарювання на надання  права на експлуатацію цієї парковки 
або стоянки таксі. 

За результатами конкурсу робочий орган протягом 5-ти днів укладає 
договір на функціонування платної парковки (або стоянки таксі) з переможцем 
і протягом 10 днів з дати підписання договору надає до виконкомів районних 
у місті рад, фінансового управління виконкому міськради, органів державної 
податкової інспекції інформацію про характеристики платної парковки (або 
стоянки таксі) та суб’єкта господарювання, з яким укладено договір. 

4.4. Робочий орган: 
- забезпечує підготовку введення в експлуатацію платної парковки (або 

стоянки таксі); 
- залучає суб’єктів господарювання (операторів) до експлуатації 

платних парковок (стоянок таксі) на конкурсних засадах; 
- не має права справляти збір за паркування та експлуатувати платну, 

службову парковку, платну стоянку та стоянки таксі (окрім випадку, 
зазначеного у п.2 цього рішення). 

4.5. Проведення конкурсу здійснюється згідно з Положенням про 
конкурсний комітет з визначення операторів паркування і умови проведення 
конкурсу на надання права на експлуатацію платної парковки та стоянки 
таксі на території міста  (додаток 3). 

4.6. Забороняється стоянка таксі не на визначених відповідно до цього 
Положення стоянках таксі, влаштування платних парковок біля закладів 
охорони здоров'я, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, 
кладовищ, установ органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, 
внутрішніх справ, судів, прокуратур, податкових органів, інших служб 
міста, які здійснюють погоджувальні та дозвільні процедури. 
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4.7. Експлуатація платної парковки (або стоянки таксі) може бути 
достроково припинена конкурсним комітетом з визначення операторів 
паркування або тимчасово заборонена робочим органом у випадках 
виконання робіт з ремонту, реконструкції вулично-дорожньої мережі, зміни 
схеми організації руху або містобудівної ситуації, порушення оператором 
умов договору на функціонування платної парковки (або стоянки таксі) та 
вимог цього Положення, про що робочий орган сповіщає суб’єкта 
господарювання та виконком районної у місті ради за місцем розташування 
платної парковки (або стоянки таксі).   
 

5.  Порядок організації, уведення в експлуатацію та припинення дії 
службових парковок  

5.1. Розміщення службової парковки суб’єктів господарювання, 
установ тощо здійснюється на підставі рішення міської ради та укладеного з 
робочим органом договору на її функціонування. 

5.2. Для організації службової парковки суб’єкт господарювання надає 
до робочого органу такі документи: 
          -  заяву про організацію службової парковки (додаток 4); 
          - схематичне визначення території службової парковки на 
топографічній основі в масштабі М 1:500, погоджене  з управліннями 
житлово-комунального господарства, містобудування і архітектури 
виконкому міськради, районною у місті радою, утримувачем інженерних 
комунікацій, представником Дніпропетровського обласного центру з охорони 
історико-культурних цінностей у м. Кривому Розі, керівництвом підприємств 
електротранспорту (у разі розташування поряд з тролейбусною або 
трамвайною лінією); 

- схему організації дорожнього руху на території службової парковки, 
погоджену з уповноваженим органом ДАІ УМВС України в м. Кривому Розі; 

- технічну документацію щодо складання меж існуючих 
землекористувань на топографічній основі М 1:500;  

-  копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання; 
- копію довідки про взяття на облік платника податків у місті за 

формою 4-ОПП (для філій юридичних осіб-підприємців, діяльність яких 
зареєстрована за межами міста). 

5.3. Отримані документи робочий орган надає до відділу транспорту і 
зв’язку виконкому міськради, після чого зазначений відділ готує проект 
відповідного рішення міської ради про організацію службової парковки. 

У разі прийняття цього рішення міською радою суб’єкт 
господарювання приступає до проектування місця службової парковки. 

5.4. Проектування здійснюється суб’єктом господарювання, який має 
на це ліцензію, з урахуванням вимог безпеки дорожнього руху. 

5.5. Проект підлягає погодженню з уповноваженим органом ДАІ 
УМВС України в м. Кривому Розі, управліннями містобудування і 
архітектури, житлово-комунального господарства. 
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5.6. Оригінал проекту залишається у замовника, а копії, завірені 
проектувальником, надаються до робочого органу та відділу транспорту і 
зв’язку виконкому міськради. 

5.7. Суб’єкт господарювання обладнує місце службової парковки 
відповідно до рішення міської ради, згідно з погодженою проектною 
документацією. 

5.8. Після закінчення підготовчих робіт суб’єкт господарювання 
звертається із заявою до робочого органу, укладає з ним договір на 
функціонування службової парковки, після чого набуває статусу оператора 
паркування. 

5.9. Робочий орган протягом 10-ти днів з дати підписання договору 
надає до виконкомів районних у місті рад, фінансового управління 
виконкому міськради, органів державної податкової інспекції інформацію 
про характеристики службової парковки та суб’єкта господарювання, з яким 
укладено договір. 

5.10. Експлуатація службової парковки може бути зупинена або 
тимчасово заборонена робочим органом у випадках виконання робіт з 
ремонту, реконструкції вулично-дорожньої мережі, зміни схеми організації 
руху або містобудівної ситуації, порушення оператором умов договору на 
функціонування службової парковки та вимог цього Положення, про що 
робочий орган сповіщає суб’єкта господарювання та виконком районної у 
місті ради за місцем розташування службової парковки. 
 

6. Збір та вартість послуг  за паркування автотранспорту 
 6.1. Платниками збору за паркування автотранспорту є суб’єкти 

господарювання та громадяни, які паркують автомобілі в спеціально 
обладнаних або відведених для цього місцях.  

Збір за паркування транспорту сплачується водіями під час паркування, 
а також при постановці автотранспортного засобу на платну стоянку 
одночасно з оплатою послуг за його паркування. 

Оплата здійснюється за кожну годину паркування, у тому числі і 
неповну.  

 6.2. Ставка збору за паркування  визначається з розрахунку на 1 
машино-місце за 1 годину роботи місця паркування: 

- 0,1% від неоподатковуваного мінімуму доходів громадян - на платних 
стоянках; 

- 1% від неоподатковуваного мінімуму доходів громадян - на стоянках 
таксі, платних та службових парковках; 

- 0,5% від неоподатковуваного мінімуму доходів громадян - на платних 
парковках у спеціально обладнаних місцях. 

6.3. Розмір місячної суми збору за паркування для суб’єктів 
господарювання (операторів) здійснюється із розрахунку ставки збору, 
помноженої на кількість машино-місць (службової, платної парковки і 
стоянки або стоянки таксі) та кількість робочих годин у місяць, і 
визначається за формулою: 
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ЗП = Сз × Км × Кг, де: 
 
ЗП – розмір місячної суми збору за паркування; 
Сз – ставка збору  відповідно до п. 6.2 Положення; 
Км – фактична кількість машино-місць; 
Кг – кількість робочих годин в місяць. 
 
6.4. Податковий розрахунок загальної суми збору за паркування 

автотранспорту щоквартально подається суб’єктом господарювання 
(оператором) до податкової інспекції за місцем знаходження службової, 
платної парковки і стоянки або стоянки таксі у строки, визначені 
законодавством. 

Суб’єкт господарювання (оператор) перераховує загальну суму збору  
за паркування автотранспорту до місцевого бюджету кожного місяця 
звітного кварталу шляхом авансових внесків у розмірі 1/3 від очікуваних 
квартальних нарахувань. Остаточна сплата загальної суми вказаного збору 
здійснюється у строки, визначені чинним законодавством, згідно з наданим 
розрахунком та урахуванням сплачених авансових внесків.  

6.5. У разі, коли місцем розташування службової парковки є земельна  
ділянка, надана в оренду, та справляється плата за її оренду, або існує 
державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, із 
суб’єкта господарювання збір за паркування не справляється за умови 
паркування транспортних засобів на безоплатній основі. 

Не сплачують збір за використання службової парковки органи 
виконавчої влади, місцевого самоврядування, правоохоронні.  

6.6. Вартість послуг за користування місцями для платного паркування 
на території міста включає збір за паркування та плату за послуги 
паркування.  

6.7. Плата за послуги паркування: 
- є платою за утримання та обслуговування місць для платного 

паркування (утримання персоналу, встановлення та експлуатації дорожніх 
знаків, табличок, нанесення дорожньої розмітки, прибирання території 
тощо); 

- стягується із суб’єктів господарювання та громадян за кожну годину 
паркування транспортного засобу на підставі калькуляції згідно з витратами 
суб’єкта господарювання щодо використання одного платного місця для 
паркування та граничних розмірів плати, визначених за результатами 
конкурсу;  

- сплачується водіями на місцях для платного паркування одночасно зі 
збором за паркування автотранспорту з отриманням єдиного платіжного 
документа про сплату (касовий чек, квитанція на послуги з паркування 
автомобіля); 

- може стягуватися  у готівковій або безготівковій формі.  
6.8. Плата не сплачується водіями, якщо транспортний засіб 

зупиняється на термін до 5 хвилин з причин, пов’язаних із необхідністю 
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посадки (висадки) пасажирів, завантаженням (розвантаженням) ручного 
вантажу. 

6.9. Система оплати за користування місцями платного паркування 
включає готівкові та безготівкові форми розрахунків: 

- касові чеки на паркування автотранспорту, квитанції на послуги з 
паркування автомобіля; 

- абонементи на паркування з обов’язковою інформацією про модель та 
державний номер транспортного засобу, оператора паркування, термін дії та 
адресу розташування місця паркування; 

- безготівкову передплату за місця для паркування автотранспорту. 
6.10. Касові чеки або квитанції на послуги за користування місцями для 

платного паркування надаються користувачам платних місць паркування із 
зазначенням часу видачі та суми збору і послуг за паркування. 

6.11. Безготівкова оплата за користування місцями для платного 
паркування може здійснюватися за погодженням із суб’єктом 
господарювання (оператором) шляхом попереднього перерахування коштів 
на його рахунок.  

 
7. Пільги щодо користування місцями для платного паркування 

7.1. На зонах платного паркування 5% місць паркування виділяється 
для пільгового розміщення автотранспортних засобів (але не менше одного 
місця), які позначаються при нанесенні дорожньої розмітки або іншими 
інформаційними покажчиками. 

7.2. Від сплати послуг за користування місцями платного паркування 
звільняються учасники бойових дій та інваліди війни, інваліди–власники 
автомобілів з ручним керуванням, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС 
І категорії при наявності відповідних документів. 
 

8. Контроль та відповідальність  
8.1. Уповноважений орган ДАІ УМВС України в м. Кривому Розі: 
- погоджує схеми місць паркування транспортних засобів із 

зазначенням меж їх розташування на проїжджій частині автодороги;  
- контролює в межах своєї компетенції виконання цього Положення, 

Правил дорожнього руху; 
- накладає адміністративні стягнення за порушення вимог чинного 

законодавства у межах своїх повноважень та відповідно до нього. 
8.2. Оператори паркування: 
- надають  послуги з паркування автомобілів; 
- забезпечують своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з 

чинним законодавством та цим Положенням; 
- обладнують місця для платного паркування; 
- здійснюють за власні кошти впровадження, експлуатацію та належне 

утримання технічних засобів на місцях паркування; 
- дотримуються вимог чинного законодавства, умов договорів з 

робочим органом та контролюють їх виконання водіями; 
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- здійснюють своєчасне прибирання закріпленої території місць 
паркування; 

- повідомляють робочий орган та уповноважений орган ДАІ УМВС 
України в м. Кривому Розі про наявність порушень та необхідність 
реагування з їх боку; 

- забезпечують своїх робітників спецодягом, нагрудними знаками та 
посвідченнями встановленого зразка; 

- організовують в’їзд, виїзд і паркування транспортних засобів 
відповідно до Правил дорожнього руху, не створюючи завад рухомому 
транспорту, не завдаючи пошкоджень дорожньому покриттю.  

8.3. Оператори  платних стоянок забезпечують: 
- повноту стягнення та перерахування збору за паркування 

автотранспорту до бюджету міста; 
- охорону транспортних засобів та належний технічний стан 

обладнання платних стоянок; 
- прийняття необхідних заходів щодо благоустрою території, на якій 

розміщена платна стоянка; 
- в’їзд, виїзд автотранспортних засобів відповідно до Правил 

дорожнього руху, не створюючи завад рухомому транспорту. 
8.4. Користувачі місць паркування: 
- дотримуються вимог цього Положення, Правил дорожнього руху, 

нормативно-правових актів у сфері паркування та благоустрою; 
- паркують транспортні засоби виключно у визначених місцях згідно з 

лініями розмітки або дорожніми знаками; 
- своєчасно сплачують збір і послуги з паркування та інші фактично 

надані послуги у розмірах згідно із затвердженими тарифами; 
- дотримуються санітарних норм на території місць для платного 

паркування. 
8.5. Водії транспортних засобів, які порушують Правила дорожнього 

руху, Правила благоустрою, відмовляються від виконання вимог працівників 
робочого органу або оператора, обумовлених цим Положенням, 
притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством. 

8.6. Відповідальним за виконанням процедури оформлення відведених 
місць, службових парковок та стоянок таксі є відділ транспорту і зв'язку 
виконкому міськради. 

8.7. Відповідальність за повноту і правильність обчислення та 
своєчасність перерахування збору за паркування транспортного засобу до 
місцевого бюджету покладається на суб'єктів господарювання – операторів 
паркування та платних стоянок відповідно до чинного законодавства 
України, контроль щодо сплати збору – на міжрайонні державні податкові 
інспекції у м. Кривому Розі. 


