
          
                                                                    УКРАЇНА

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

   Р І Ш Е Н Н Я

18 листопада 2021 року         м. Чернігів № 697 

Про надання дозволу на 
укладення  договору 

Відповідно до статей 65, 67, 78  Господарського кодексу України, 
підпункту 1 пункту «а» статті 29 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рішення Чернігівської міської ради «Про місцеві 
податки» від 30 січня 2015 року (47 сесія 6 скликання) у редакції рішення 
Чернігівської міської ради від 24 грудня 2020 року  № 3/VII – 27 «Про внесення 
змін до рішення міської ради від 30 січня 2015 року «Про місцеві податки» 
(47 сесія 6 скликання) зі змінами і доповненнями, розглянувши пропозицію 
комунального підприємства «Паркування та ринок» Чернігівської міської ради 
щодо реалізації пілотного проекту з впровадження системи автоматизованої 
оплати вартості послуг з паркування та контролю на майданчиках для 
паркування міста Чернігова,  керуючись пунктами 5.1, 6.3 Статуту 
комунального підприємства «Паркування та ринок» Чернігівської міської  
ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської 
ради від 23 квітня 2020 року № 160, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Паркування та ринок» 
Чернігівської міської ради (ідентифікаційний код 22828596) укласти з 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Чернігівська транспортна 
компанія»  (ідентифікаційний код 41448329)  договір про реалізацію пілотного 
проекту з впровадження системи автоматизованої оплати вартості послуг з 
паркування і контролю на майданчиках для паркування міста Чернігова, який 
містить наступні істотні умови:

- гарантоване отримання КП «Паркування та ринок» Чернігівської 
міської ради (далі – Оператор) від ТОВ «Чернігівська транспортна компанія» 
мінімального рівня доходності проекту в розмірі суми, яку Оператор має 
сплатити в місцевий бюджет в якості збору за місця для паркування 
транспортних засобів, нарахованого на майданчики для паркування відповідно 
до Податкового кодексу України за ставками, що діють на момент їх 
застосування;

- орієнтовний розмір інвестицій ТОВ «Чернігівська транспортна 
компанія» становить не менше 6 (шести) мільйонів гривень;



- перелік майданчиків для паркування, які будуть задіяні на першому 
етапі реалізації пілотного проекту з впровадження системи автоматизованої 
оплати вартості послуг з паркування і контролю на майданчиках для 
паркування міста Чернігова наведено у таблиці:

№ Місцезнаходження, м. Чернігів Загальна 
площа, кв.м

Кількість 
місць для 

паркування

1 Проспект Перемоги 93-95 (бізнес-центр) 280 20

2 Вул. Реміснича (від проспекту Перемоги до вул. Коцюбинського 
по правій стороні)

280 20

3 Проспект Миру (від проспекту Перемоги до Красної площі) 280 20

4 Проспект Миру (від філармонійного центру до Красної площі) 280 20

5 Вул. Кирпоноса (від проспекту Перемоги до вул. 
Коцюбинського)

280 20

6 В’їзд в місто (Вал біля Катерининської церкви) 280 20

- за підсумками грошових надходжень розподіл доходу відбувається за 
наступним правилом: КП «Паркування та ринок» Чернігівської міської ради – 
30%; ТОВ «Чернігівська транспортна компанія» - 70%;

- договір діє з 01 грудня 2021 року по 31 грудня 2023 року. 
2.  Доручити директору комунального підприємства «Паркування та 

ринок» Чернігівської міської ради Гоголю М.О. підписати з Товариством з 
обмеженою відповідальністю «Чернігівська транспортна компанія»  договір 
про реалізацію пілотного проекту з впровадження системи автоматизованої 
оплати вартості послуг з паркування і контролю на майданчиках для 
паркування міста Чернігова.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Геращенка В.М.

Міський голова                                                           Владислав  АТРОШЕНКО

Секретар міської ради                                                Олександр  ЛОМАКО 
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