
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

17 червня 2021                                    Стрий                                           № 189
 

«Про встановлення графіку роботи 
та тарифу на послуги з 
користування майданчиками  
платного паркування транспортних 
засобів для «КП Ринок»

Керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», 
ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 
21.05.1997 р. № 280/97-ВР, постановою Кабінету Міністрів України від 
02.03.2010 р. № 258 «Про затвердження Порядку формування тарифів на 
послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних 
засобів» та враховуючи економічно обгрунтовані пропозиції «КП Ринок», 
переможця конкурсу  з обрання оператора для організації та провадження 
діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів від 26 травня 
2021р.  виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :
     
1.Встановити тариф зі структурою, структура тарифу (додається) для «КП 
Ринок» на послуги з користування майданчиками для платного паркування 
транспортних засобів і вартість місячного абонемента  у наступному розмірі:

Тариф за годину Абонемент
на один місяць

10,00 грн. 750,00 грн.
    
2.Встановити графік роботи паркувальних майданчиків понеділок-субота 
(неділя вихідний) з 8:00 до 17:00 год. 

3.Встановити безоплатне перебування транспортних засобів з моменту заїзду  
на розмітку території паркувальних майданчиків протягом 10 хв.

4.Створити комісію для визначення коефіцієнту завантаженості 
паркувальних майданчиків та затвердити її склад  згідно додатку.



5.Комісійно визначити коефіцієнт завантаження паркувальних майданчиків 
та подати на розгляд міськвиконкому тариф з врахуванням коефіцієнту 
завантаження.

6. Дане рішення набирає чинності з 1 липня 2021року.

       7. Рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради № 172 від 
26.05.2011р. «Про встановлення плати за паркування» та рішення«Про 
затвердження складу конкурсного комітету та положення про проведення 
конкурсу з визначення операторів паркування автотранспорту в м. Стрию» 
№142 від 22.04.2010р. зі змінами № 48 від 23.02.2012р. вважати такими що 
втратили чинність.

7.Відділу внутрішньої та інформаційної політикиСтрийської міської ради 
(Стадник М.) забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової 
інформації.

 8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
М.Журавчака.

Міський голова                                                           Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 

                                                                                                До рішення виконавчого комітету

Від 17 червня  2021 р. № 189 

Склад комісії з визначення
коефіцієнту  завантаження паркувальних майданчиків

       Голова комісії
  Заступник міського голови                                         М.Ю. Журавчак

  Заступник голови комісії                                             І.М. Стецик
  Заступник міського голови    

  Секретар комісії                                                            М.М. Шкрібинець
  Головний спеціаліст відділу 
  (інспекція) з благоустрою

Члени комісії:

   Начальник управління ЖКГ                                           І.Я. Пастущин

   Головний бухгалтер  «КП Ринок»                                 І.І. Бобак

  Головний спеціаліст служби з питань                           Н.В. Мавров
  торгівлі, побутового обслуговування 

       та захисту прав споживача                            

 Начальник дільниці зовнішнього                                    І. Пронів
 освітлення

Начальник відділу транспортної                                      І.С. Пагутяк 
інфраструктури, ТПВ та екології

    Керуюча справами виконкому                                   О.ЗАТВАРНИЦЬКА


