
 
УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

(дев'ята сесія восьмого скликання) 
 

РІШЕННЯ 
 

 

 

від 07.07.2021                                                                                                  № 254 
 
 
 
 
 
 
 

Про встановлення ставки 

збору за місця для паркування 

транспортних засобів 

 

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання вимог статті 10, 

статті 268-1 Податкового кодексу України та статті 64 Бюджетного кодексу 

України, Бердичівська міська рада  

ВИРІШИЛА: 

          1. Встановити на території Бердичівської міської територіальної громади 

збір за місця для паркування транспортних засобів, а саме: 

         1.1. Затвердити положення про порядок обчислення і сплати збору за 

місця для паркування транспортних засобів, згідно з додатком 1. 

         1.2. Встановити ставку збору за місця для паркування транспортних 

засобів за 1 квадратний метр площі у розмірі 0,01 відсотка до мінімальної 

заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

          1.3. Затвердити перелік місць, визначених для організації та провадження 

діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, за винятком місць 

для безоплатного паркування, згідно з додатком 2. 

          2. Рішення Бердичівської міської ради від 13.04.2020 № 1113 «Про 

встановлення ставки збору за місця для паркування транспортних засобів», 

додаток 6 та додаток 6.1 до рішення Бердичівської міської ради від 14.06.2019 

№ 911 «Про встановлення місцевих податків і зборів» визнати такими, що 

втратили чинність. 

          3. Рішення набирає чинності з 01.01.2022. 

          4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  

питань бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

 

Міський  голова                                                  Сергій ОРЛЮК 
 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 07.07.2021 № 254 

 

 

 

 

Положення 

про порядок обчислення і сплати збору за місця для паркування 

транспортних засобів 

 

        1. Платники збору за місця для паркування транспортних засобів (надалі – 

збір) – юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи — 

підприємці, які згідно з рішенням міської ради, організовують та провадять 

діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, відповідно до 

підпункту 1 пункту 1 статті 268
-1

 Податкового Кодексу України. 

 2. База справляння визначена додатком 2 цього рішення  та відповідно 

до підпункту 2 пункту 2.2 статті 268
-1

 Податкового Кодексу України. 

    3. Ставка збору встановлена пунктом 1 цього рішення та відповідно до 

статті 268.3.1. Податкового Кодексу України.  

 4. Порядок обчислення  збору та строки сплати збору. Сума збору, 

обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, 

сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного 

(податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об'єкта оподаткування.  

(пункт 5 статті 268
-1

 Податкового Кодексу України). 

     5. Податковий період календарний квартал (підпункт 3 пункту 5 статті  

268
-1

 Податкового Кодексу України). 

     6. Строк та порядок сплати збору, строк та порядок подання 

звітності про обчислення і сплату збору визначено  підпунктом 1-2 пункту 5 

статті  268
-1

 Податкового Кодексу України. 

    7. Питання, які не визначені цим Положенням, регулюються нормами 

Податкового кодексу України. 

    8. Контроль щодо дотримання законодавства з питань оподаткування, 

правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати  збору здійснює 

територіальний податковий орган. 

 

 

 

Міський  голова                                       Сергій ОРЛЮК 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення міської ради 

від 07.07.2021 № 254 

 
 

П Е Р Е Л І К 

місць, визначених для організації та провадження діяльності із забезпечення 

паркування транспортних засобів, за винятком місць 

 для безоплатного паркування 

  

 

Місця для 

паркування 

Площа місць для 

паркування 

(кв.м) 

Кількість місць 

для паркування 

транспортних 

засобів 

Дні 

провадження 

діяльності 

м.Бердичів, 

вул.В.Чорновола 

(частина) 

м.Бердичів,         

вул.Миру (частина) 

м.Бердичів,                       

30-річчя Перемоги              

(частина) 

 

1031,25 

 

1127,50 

 

151,25 

75 

 

82 

 

11 

Всі дні 

тижня, крім 

понеділка 

  

 

 

 
   Міський голова                         Сергій ОРЛЮК 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


