
 

 
 
 

                    
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
        ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  
       Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від 21.12.2011  року   № 744 

 

Розглянувши звернення Фізичної особи-підприємця Пругова Сергія Івановича 
(оператора-паркувальника) та результати фінансово-господарської діяльності 
паркувального процесу в м. Коростені за 2011 рік, з метою коригування діючого 
тарифу на послуги паркування в зв’язку зі змінами рівня витрат, відповідно до 
постанов КМУ №258 від 02.03.2010 р. „Про затвердження Порядку формування 
тарифу на послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних 
засобів” та №1342 від 03.12.2009 р. „Про затвердження Правил паркування 
транспортних засобів”, керуючись пп. 12, п. ”а”, пп. 1, п. „б” ст. 30  Закону  України  
„Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  виконком  Коростенської  міської  ради 

РІШАЄ:  
 

1. Встановити з 01.01.2012 року тариф на послуги з утримання майданчиків 
для платного паркування (розрахунок додається):  

- за 1 год. паркування в розмірі 3 грн.  
- за перші 30 хв. першої години паркування  в розмірі 2 грн. 

2. Оплата послуги з утримання майданчиків для платного паркування 
здійснюється з першої хвилини паркування. 

3. Відділу інформаційно-консультативного забезпечення розмістити 
інформацію в ЗМІ про встановлення тарифу на послуги  з утримання майданчиків 
для платного паркування транспортних засобів. 

4. Вважати таким, що втратив чинність пп. 1 п. 3 рішення виконавчого 
комітету Коростенської міської ради № 108 від 02.03.2011 р. „Про результати 
конкурсного відбору суб’єктів господарювання з  утримання майданчиків для 
платного паркування в місті Коростень”. 
 
Міський голова В. Москаленко  
 Заступник міського голови 

О. Ясинецький  
 Начальник управління економіки 

О. Жилін 
 Начальник юридичного відділу 

Т. Камінська  
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Додаток №1 
до рішенням виконавчого комітету  

Коростенської міської ради 
від 21.12.2011р. №  744 

 

 
 Коефіцієнт завантаженості майданчика був розрахований відповідно 

результатів проведеного моніторингу завантаженості місць для платного паркування.  
 
 

Керуючий справами виконкому                                              Охрімчук А. В. 
 

Розрахунок тарифу 1 години послуг з утримання  
майданчика для платного паркування 

№ 
п/п Показник Од. виміру Сума 
1 Обсяг наданих послуг ТЗ 433818,0 
2 Планова виробнича собівартість грн. 587939,9 
  2.1 Прямі матеріальні витрати грн. 36000,0 
  придбання касових апаратів грн. 21600,0 
  обслуговування касових апаратів грн. 7200,0 
  касові стрічки грн. 7200,0 
  2.2 Прямі витрати на оплату праці грн. 273730,9 
  посадові оклади грн. 180264,0 
  15% податок з доходів фізичних осіб грн. 27039,6 
  36,85% нарахування на заробітну плату єдиного внеску грн. 66427,3 
  2.3 Інші прямі витрати грн. 6489,5 
  3,6% утримання з найманих працівників грн. 6489,5 
  2.4 Загальновиробничі витрати грн. 271719,5 
  облаштування паркувальних зон грн. 25410,0 
  вивіз сміття грн. 9600,0 
  прибиральний інвентар грн. 1720,0 
  спецодяг зима/літо грн. 15574,1 
  єдиний податок грн. 8760,0 

  
сума збору за паркування, яка відраховується до 
міського бюджету грн. 210655,4 

3 
Адміністративні витрати (10% від планової виробничої 
собівартості) грн. 58794,0 

4 Повна планова собівартість послуг (п.2 + п.3) грн. 646733,9 
5 Плановий прибуток (рентабельність 5%) грн. 32336,7 
6 Річна вартість послуг (п.4 + п.5) грн. 679070,6 
7 Розрахунок тарифу (п.6 : п.1* 0,5*) грн./год 3,1 

 * 0,5 - коефіцієнт завантаженості   

 
 


