
Продовження додатка

Місцезнаходження

Загальна 

площа, 

кв.м

Технічне 

облаштування

Кількість 

місць для 

паркування 

транспортних 

засобів

Режим 

роботи

1. вул. Ринкова 392 28 0,015

2. вул. Реміснича 880 64 0,015

3.
проспект Перемоги 

("Головпоштамт")
275 20 0,015

4.
проспект Миру 

("Дитячий світ")
330 24 0,015

5.
проспект Миру 

("Будинок побуту")
460 32 0,015

6.

вул.Рокоссовського 

(універмаг 

"Сіверський")

45 3 0,015

7. проспект Миру, 12 30 2 0,015

8.

Привокзальна площа 

(на кругу напроти 

залізничного 

вокзалу)

68,5 5 0,015

9.
вул. Київська, біля 

ТЦ "Мегацентр"
300,4 19

щоденно, 

цілодобово
0,015

10.

вул. Івана Мазепи, 

біля гуртово-

роздрібних баз

293,7 18

щоденно, 

крім 

понеділків

0,015

11.

вул. Всіхсвятська, 

біля ринку "Нива" 

(позиція 2)

336,2 16 0,015

12.

вул. Всіхсвятська, 

біля ринку "Нива" 

(позиція 3)

366,7 17 0,015

13.

вул. Генерала 

Пухова, 140 (біля 

магазину "Квартал")

30 2 0,015

14.

вул. Героїв 

Чорнобиля, 1 (біля 

магазину "Союз")

30 2 0,015

15.

проспект Миру, 80 

(напроти магазину 

"АТБ")

30 2 0,015

16. вул. Реміснича, 48а 90 6
субота, 

неділя
0,015

шоденно, 

крім 

понеділків 

та 

державних 

свят

відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних 

засобів, із зазначенням їх місцезнаходження, загальної площі, технічного облаштування, 

кількості місць для паркування транспортних засобів, ставок збору та осіб, які уповноважені 

організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів

облаштовано 

знаками, 

розміткою та 

асфальто-

бетонним 

покриттям

Додаток

до Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів, 

затвердженого рішенням міської ради "Про місцеві податки" "30" січня 

2015 року (47 сесія 6 скликання)

у редакції рішення міської ради "24" квітня 2019 року № 41/VII - 9

Перелік спеціалізованих земельних ділянок,

№ 

з/п

Спеціальні земельні ділянки, відведені для організації та провадження 

діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів

Особи, які 

уповноважені 

організовувати 

та провадити 

діяльність із 

забезпечення 

паркування 

транспортних 

засобів

щоденно, 

цілодобово

щоденно, 

крім 

понеділків та 

державних 

свят

Ставка 

збору 
(у відсотках до 

мінімальної 

заробітної 

плати, 

установленої 

законом 

на 1 січня 

податкового 

(звітного) 

року)

Комунальне 

підприємство 

"Паркування та 

ринок" 

Чернігівської 

міської ради

п"ятниця, 

субота, 

неділя

щоденно, 

цілодобово



Продовження додатка

Місцезнаходження

Загальна 

площа, 

кв.м

Технічне 

облаштування

Кількість 

місць для 

паркування 

транспортних 

засобів

Режим 

роботи

№ 

з/п

Спеціальні земельні ділянки, відведені для організації та провадження 

діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів

Особи, які 

уповноважені 

організовувати 

та провадити 

діяльність із 

забезпечення 

паркування 

транспортних 

засобів

Ставка 

збору 
(у відсотках до 

мінімальної 

заробітної 

плати, 

установленої 

законом 

на 1 січня 

податкового 

(звітного) 

року)

17. вул. Реміснича, 49 300

облаштовано 

асфальто-

бетонним 

покриттям, 

планується 

облаштування 

знаками та 

розміткою

20

щоденно, 

крім 

понеділків

0,015

18.

вул. Всіхсвятська, 

біля ринку "Нива" 

(позиція 1)

260,7 13 0,015

19.
проспект Миру 

("Янтар")
240 16 0,015

20.
Привокзальна площа 

("Вокзал")
412,5 30 0,015

Секретар міської ради

облаштовано 

знаками, 

розміткою та 

асфальто-

бетонним 

покриттям

М. ЧЕРНЕНОК

Комунальне 

підприємство 

"Паркування та 

ринок" 

Чернігівської 

міської ради


