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I. Інформація про підприємство 

 

Рішенням Київської міської ради від 26.06.2007 № 930/1591 комунальне 

підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації) «Київтранспарксервіс» (далі – КП «Київтранспарксервіс», 

Підприємство) визначене єдиним оператором з паркування транспортних 

засобів, стягнення паркувального збору та виготовлення єдиних абонементних 

талонів з паркування автомобільного транспорту. 

Відповідно до Статуту КП «Київтранспарксервіс», затвердженого 

рішенням Київради від 15.03.2007 № 261/922, метою створення Підприємства є 

покращення організації дорожнього руху в частині впорядкування робіт з 

паркування, застосування інформаційних технологій, сучасних технічних 

засобів організації дорожнього руху, розвитку мережі паркінгів, механізованих 

автомобільних стоянок, платних місць паркування та інших об’єктів 

дорожнього сервісу в місті Києві. 

Статутом Підприємства визначено, що предметом його діяльності є: 

- експлуатація, утримання мережі паркінгів, автостоянок, місць для 

паркування та інших об'єктів дорожнього сервісу в м. Києві, переданих в 

установленому законом порядку Підприємству; 

- виконання функцій замовника з проектування, будівництва та 

експлуатації паркінгів, автостоянок, механізованих автостоянок, місць для 

паркування, автотерміналів, гаражів, ремонтно-відстійних пунктів для 

маломірних суден та інших об'єктів дорожнього сервісу, в тому числі із 

залученням інвестицій; 

- визначення на конкурсних засадах інвестора для будівництва 

автотерміналів, паркінгів, автостоянок, механізованих автостоянок, місць для 

паркування, гаражів, ремонтно-відстійних пунктів для маломірних суден та 

інших об'єктів дорожнього сервісу за погодженням з Департаментом економіки 

та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації); 

- визначення операторів з надання послуг платного паркування; 

- виконання функцій операторів відповідно до Правил благоустрою 

території, паркування транспортних засобів, тиші в громадських місцях, 

торгівлі на ринках у м. Києві, затверджених рішенням Київської міської ради 

від 26.09.2002 № 47/207; 

- надання послуг із зберігання транспортних засобів у підземних та 

наземних гаражах, відкритих автостоянках, на відведених та спеціально 

обладнаних місцях; 

- забезпечення безпеки дорожнього руху шляхом впровадження 

нових форм паркування транспортних засобів та створення сучасної системи 

паркування; 

- розвиток гаражно-столичного господарства; 

- освоєння паркувального простору в місті Києві; 
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- розробка, впровадження та експлуатація нових технологій та 

обладнання в системі паркування транспортних засобів, в тому числі 

автоматизованих систем управління транспортом, оплати проїзду, 

відеомоніторингу; 

- розробка (замовлення розробки) проектів схем розміщення місць 

для паркінгів, автостоянок, механізованих автостоянок, місць для паркування, 

гаражів та інших об'єктів дорожнього сервісу в м. Києві; 

- здійснення маркетингових досліджень; 

- проведення в установленому порядку тендерних процедур із 

закупівлі товарів, робіт і послуг. 

Основними видами діяльності КП «Київтранспарксервіс» є: 

- паркувальна діяльність; 

- виконання функцій замовника з проектування, будівництва та 

експлуатації паркінгів, автостоянок, механізованих автостоянок, місць 

паркування. 

Статутом визначено, що Підприємство може здійснювати також іншу, 

не заборонену законодавством України, діяльність, спрямовану на досягнення 

мети, зазначеної в статуті. 

 

 

II. Аналіз виробничих показників 

 

1. Напрями діяльності 

 

Протягом 2019 року Підприємство здійснювало господарську діяльність 

за такими основними напрямками: 

- надання послуг з користування майданчиками для платного 

паркування транспортних засобів; 

- надання на договірних умовах права на експлуатацію фіксованих 

місць на спеціально обладнаних паркувальних майданчиках. 

Крім того, надавались інші,визначені Статутом Підприємства послуги, 

які не суперечать видам діяльності: 

- послуги з евакуації транспортних засобів;  

- розробка схем паркувальних майданчиків;  

- послуги по встановленню дорожніх знаків та облаштуванню 

паркувальних майданчиків. 

КП «Київтранспарксервіс» здійснювало господарську діяльність на 

паркувальних майданчиках, визначених рішенням Київської міської ради від 

23.06.2011 № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів в м. 

Києві» (зі змінами). 
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Кількість машино-місць, на яких комунальним підприємством 

«Київтранспарксервіс» здійснювалась діяльність у 2018 та  

2019 роках 

 

Види діяльності 

Кількість машино-місць 

 

 

Різниця, од. 

2018 р., од. 2019 р., од. 

надання послуг з 

користування майданчиками 

для платного паркування 

транспортних засобів на 

відведених паркувальних 

майданчиках 

6182 6185 + 3 

надання на договірних 

умовах права на 

експлуатацію фіксованих 

місць на спеціально 

обладнаних паркувальних 

майданчиках 

21878* 25912** +4034 

Всього машино-місць 28060 32097 +4037 

*На 1198 машино-місць були підписані договори про співпрацю, які 

мають вступити в дію після погодження схем ОДР. 

**На 2839 машино-місць підписані договори про співпрацю, які мають 

вступити в дію після погодження схем ОДР. 

 

 

 

2. Цінова політика Підприємства 

 

Тарифи на послуги з паркування транспортних засобів сформовані в          

КП «Київтранспарксервіс» відповідно до Порядку формування тарифів на 

послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних 

засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 

№ 258.  

Тарифи на послуги визначено, як відношення річної вартості послуг до 

їх річного обсягу з врахуванням коефіцієнтів завантаженості майданчиків та 

місць для безкоштовного паркування транспорту інвалідів. Коефіцієнти 

завантаженості майданчиків КП «Київтранспарксервіс» затверджені 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 02.10.2012р.№ 1719 «Про затвердження 

коефіцієнтів завантаженості майданчиків для платного паркування 

транспортних засобів».  
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За одиницю розрахунку тарифу на послуги з паркування транспортних 

засобів визначено вартість послуги за 1 машино-годину. 

Сформовані таким чином тарифи на послуги з паркування транспортних 

засобів за одну годину паркування одного транспортного засобу на відведених 

майданчиках для паркування в розрізі територіальних зон становлять: 

для І територіальної зони – в сумі 10,00 грн;  

для ІІ територіальної зони – в сумі 7,00 грн;  

для ІІІ територіальної зони – в сумі 5,00 грн. 

Зазначені тарифи на послуги з паркування транспортних засобів 

затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) № 694 від 14.05.2013р. «Про 

встановлення тарифів на послуги з користування майданчиками для платного 

паркування транспортних засобів, які надаються Комунальним підприємством 

«Київтранспарксервіс». 

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 20.02.2018 №249 «Про внесення змін до 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) № 694 від 14.05.2013р. «Про встановлення тарифів на 

послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних 

засобів, які надаються Комунальним підприємством «Київтранспарксервіс» 

встановлено наступну вартість абонементних талонів на послуги з 

користування відведеними майданчиками для платного паркування легкових 

автомобілів: 

Вартість абонементного талону на паркування автотранспорту на один 

день становить:  

в І територіальній зоні – 40,00 грн., 

в ІІ територіальній зоні – 28,00 грн;  

в ІІІ територіальній зоні – 20,00 грн. 

Вартість абонементного талону на паркування автотранспорту на один 

місяць становить:  

в І територіальній зоні –630,00 грн., 

в ІІ територіальній зоні – 441,00 грн;  

в ІІІ територіальній зоні – 315,00 грн. 

Вартість абонементного талону на паркування автотранспорту на один 

квартал незалежно від зони паркування становить: 1465,00 грн. 

Крім того, на Підприємстві розроблені та діють тарифи на послуги з 

паркування транспортних засобів на майданчиках у нічний час, що надаються 

Підприємством. Відповідно до тарифів, вартість послуги за один транспортний 

засіб за одну ніч (добу) становить; 

в І територіальній зоні –13,00грн; 

в ІІ територіальній зоні – 12,00грн; 

в ІІІ територіальній зоні – 11,00грн. 

При укладанні договорів про надання в експлуатацію фіксованих місць 

на відведених паркувальних майданчиках, КП «Київтранспарксервіс» 

встановлено вартість на послуги з надання права на експлуатацію фіксованих 
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місць на відведених паркувальних майданчиках з розрахунку за один місяць 

паркування одного транспортного засобу з врахуванням суми ПДВ: 

для І територіальної зони – 700,00грн; 

для ІІ територіальної зони – 480,00грн; 

для ІІІ територіальної зони – 350,00грн. 

Для розрахунку вартості договорів, предметом яких є послуги з надання 

права на експлуатацію фіксованих місць на спеціально обладнаних 

паркувальних майданчиках, Підприємством встановлено вартість на послуги з 

надання права на експлуатацію фіксованих місць на спеціально обладнаних 

паркувальних майданчиках з розрахунку за одне машино-місце за одну ніч:  

для ІІ територіальної зони – в розмірі 7,50грн; 

для ІІІ територіальної зони – в розмірі 6,50 гривень. 

Відповідно до ч. 1 рішення Київської міської ради від 05.03.2019  

№ 184/6840  «Про вдосконалення системи організації паркувального простору в 

місті Києві» доручено КП «Київтранспарксервіс» після 3 (трьох) місяців з дня 

прийняття цього рішення розпочати продаж прав на розміщення та/або 

облаштування паркувальних майданчиків у місті Києві, що відносяться до 

сфери управління КП «Київтранспарксервіс», відповідно до рішень Київської 

міської ради, виключно у системі електронних продажів ProZorro.Продажі 

(https://prozorro.sale), крім тих, що визначені для безпосереднього 

облаштування та/або експлуатації КП «Київтранспарксервіс», без передачі 

будь-яких прав на них третім особам.  На виконання п. 1.1. вказаного рішення з 

03.06.2019 продаж прав на експлуатацію паркувальних майданчиків у м. Києві, 

що закріплені за КП «Київтранспарксервіс», здійснюється виключно у системі 

електронних продажів Prozorro.Sale. Вартість послуги з надання права на 

експлуатацію фіксованих місць на спеціально обладнаних паркувальних 

майданчиках, затверджена наказом по підприємству від 20.12.2012 №232 з 

розрахунку за одне машино-місце за одну ніч (добу), застосовується для 

визначення початкової ціни за 1 м/м спеціально-обладнаних майданчиків при 

проведенні електронних аукціонів. 

 

 

III. Аналіз фінансових показників 

1. Структура доходів 

Дохід від реалізації послуг за 2019 рік становить 86023 тис. грн, що 

більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року (65956 тис. грн) на 

20067 тис. грн, а саме: 

- надання послуг з паркування транспортних засобів – 28123 тис. грн 

(в минулому році 23531 тис. грн);  

- надання права на експлуатацію фіксованих місць на спеціально 

обладнаних паркувальних майданчиках – 56594 тис. грн (в минулому році 

42159 тис. грн).;  

- послуги з евакуації транспортних засобів – 1095 тис. грн (в минулому 

році 143 тис. грн) 

https://prozorro.sale/
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- інших доходів (роботи з обстеження території паркувального 

майданчику та розробка схеми ОДР) – 211 тис. грн (в минулому році                         

123 тис.грн). 

 

Збільшення дохідної частини відбулося за рахунок : 

- надання послуг з паркування транспортних засобів – на                  

4592 тис. грн.; 

- надання на договірних умовах права на експлуатацію фіксованих 

місць на спеціально обладнаних паркувальних майданчиках – на 14435 тис. 

грн.; 

- послуги з евакуації транспортних засобів – на 952 тис. грн. 

- інших доходів – 88 тис. грн. 

 



9 
 

 
 

 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

Доходи від 

надання послуг 

з паркування 

транспортних 

засобів

Доходи від 

надання права 

на експлуатацію 

фіксованих 

місць на 

спеціально 

обладнаних 

паркувальних 

майданчиках

Послуги з 

евакуації 

транспортних 

засобів

Інші доходи

23531

42159

143
123

28123

56594

1095 211

Обсяг доходів за 2018 рік, (тис. грн.)

Обсяг доходів за 2019 рік, (тис. грн.)



10 
 

Аналізом структури доходів від реалізації послуг за 2019 рік визначено, 

що за видами послуг їх склад становив: 

доходи від надання послуг з паркування транспортних засобів –              

28123 тис. грн, 

доходи від надання права на експлуатацію фіксованих місць на 

спеціально обладнаних паркувальних майданчиках – 56594 тис. грн, 

доходи від надання послуг з евакуації транспортних засобів – в сумі       

1095 тис. грн, 

інші доходи (обстеження паркувальних майданчиків) – в сумі                

211 тис. грн. 

Інші операційні доходи. Фактично за даний період отримано                     

1314 тис. грн інших операційних доходів, в т.ч.: 

 відшкодування судових витрат – 130 тис. грн., 

 відшкодування витрат  по інвестиційних договорах –  1157 тис. грн.  

 інші – 27 тис. грн. 

В порівнянні з відповідним періодом минулого року (987 тис. грн.) інші 

операційні доходи збільшились на 327 тис. грн.  

 

За 2019 рік інших фінансових доходів не отримано. За 2018 рік даних 

доходів отримано 7 тис. грн.  

 

Інші доходи за 2019 рік становлять 252 тис. грн. - дохід від безоплатно 

одержаних активів у вигляді амортизації. 

За відповідний період 2018 року інші доходи Підприємства становили 

370 тис. гривень. 

 

Доходи Підприємства у розрізі видів діяльності за 2018 та 2019 роки: 

№ 

з/п 
 

Обсяг 

доходів за          

2018 рік, 

(тис. грн) 

Обсяг 

доходів за         

2019 рік, 

(тис. грн) 

1 
Послуги з паркування 

транспортних засобів 
65690 84717 

2 Евакуація транспортних засобів 143 1095 

 

3 

Інші доходи 

(обстеження майданчиків, 

розробка та погодження схем,) 

 

123 

 

211 

4 Інші операційні доходи 987 1314 

5 Інші фінансові доходи 7 0 

6 Інші доходи 370 252 

 Всього доходів 67320 87589 
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Діаграма структури доходів Підприємства за 

2018 та 2019 роки 
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2. Структура витрат 

 

Аналізом здійснених КП «Київтранспарксервіс» витрат встановлено, що 

за 2019 рік всього здійснено витрат, що віднесені до собівартості послуг, на 

загальну суму 23589 тис. грн, що залишились майже на рівні фактичних 

показників за 2018 рік.  

Собівартість реалізованої продукції за економічними елементами за 

2018 та 2019 роки: 

Статті звіту з деталізацією витрат 

Код 

рядка 

звіту 

2018 рік, 

тис. грн 

2019 рік, 

тис. грн 

Собівартість реалізованої продукції 060 23477 23589 

Матеріальні затрати 061 561 861 

Витрати на оплату праці 062 12707 12518 

Відрахування на соціальні заходи 063 2598 2828 

Амортизація 064 3532 2756 

Інші операційні витрати 065 4079 4626 

Збільшення відбулося за матеріальними та іншими операційними 

витратами, що пояснюється підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали 

та витрати на утримання та обслуговування автотранспорту та витрати на 

виготовлення, перевірку і погодження схем ОДР.   

 

Адміністративні витрати у 2019 році склали 11119 тис. грн що 

становить 111% від показників минулого року (10036 тис. грн.).  

Адміністративні витрати за економічними елементами за                           

2018 та 2019 роки: 

Статті звіту з деталізацією витрат 

Код 

рядка 

звіту 

2018 рік, 

тис. грн 

2019 рік, 

тис. грн 

Адміністративні витрати 090 10036 11119 

Матеріальні затрати 091 339 340 

Витрати на оплату праці 092 7212 7949 

Відрахування на соціальні заходи 093 1515 1744 

Амортизація 094 103 133 

Інші операційні витрати 095 867 953 

Збільшення витрат в поточному році відбулося в порівнянні з минулим 

роком за всіма елементами. Основним чинником, який сприяв збільшенню суми 

витрат по обслуговуванню та управлінню підприємством, було підвищення 

заробітної плати та підняття цін на комунальні послуги та послуги з утримання 

приміщення та прилеглої території. Крім того, підприємством постійно 

проводиться претензійна робота щодо зменшення поточної заборгованості, що 

тягне за собою витрати на оплату судових витрат. 
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Витрати на збут за 2019 рік склали 120 тис. грн. В 2018 році витрати на 

збут складали 102 тис. грн.  

Витрати на збут за економічними елементами 

за 2018 та 2019 роки: 

Статті звіту з деталізацією витрат 

Код 

рядка 

звіту 

2018 рік, 

тис. грн 

2019 рік, 

тис. грн 

Витрати на збут 100 102 120 

Витрати на оплату праці 102   

Відрахування на соціальні заходи 103   

Інші операційні витрати 105 102 120 

Інші операційні витрати у складі витрат на збут – комісійна винагорода 

за договорами консигнації. 

 

 Інші операційні витрати за 2019 рік склали 16885 тис. грн, за 2018 рік 

– 10831 тис грн., тобто зазначені витрати збільшилися на 6054 тис. грн. в 

порівнянні з минулорічними.  

Інші операційні витрати за економічними елементами за 

за 2018 та 2019 роки: 

Статті звіту з деталізацією витрат 

Код 

рядка 

звіту 

2018 рік, 

тис. грн 

2019 рік, 

тис. грн 

Інші операційні витрати 110 10831 16885 

Матеріальні затрати 111 76 75 

Витрати на оплату праці 112 86 81 

Амортизація 114 4 0 

Інші операційні витрати 115 10665 16729 

Збільшення інших операційних витрат пояснюється нарахованими 

штрафними санкціями у сумі понад 14400 тис. грн. за невчасну сплату збору за 

місця для паркування (борг минулих періодів, який сплачувався у 2019 році) 

 

Зведена порівняльна таблиця витрат за елементами операційних 

витрат за 2018 та 2019 роки: 

№ 

 

За елементами операційних 

 витрат 

2018 рік, 

тис. грн 

2019 рік, 

тис. грн 

 

Різниця 

1 Матеріальні витрати 976 1276 +300 

2 Витрати на оплату праці 20005 20548 +543 

3 Відрахування на соціальні 

заходи 

4113 4572 +459 

4 Амортизація 3639 2889 -750 

5 Інші операційні витрати 15713 22428 +6715 

 Разом 44446 51713 +7267 
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Із вищенаведеної таблиці видно, що в цілому по Підприємству за 

елементами витрат за 2019 рік в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року 

відбулося збільшення: 

 на 300 тис. грн. (31%) матеріальних витрат, 

 на 543 тис. грн. (3%) витрат на оплату праці, 

 на 459 тис. грн (11%) відрахувань на соціальні заходи, 

 на 6715 тис. грн. (43%) інших операційних витрат. 

Поряд з тим, зменшилася сума амортизації.  

Аналізуючи витратну частину діяльності підприємства, слід зазначити 

наступне. Загальна сума витрат за 2019 рік становить 51713 тис. грн., що більше 

в порівнянні з 2018 роком на 7267 тис. грн. (16%). 
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3. Результати фінансово-господарської діяльності 

 

Результати фінансово-господарської діяльності                                           

КП «Київтранспарксервіс» за 2018 та 2019 роки 

№з/

п 

Найменування статей Фінансові 

результати 

за  

2018 р 

(тис. грн) 

Фінансові 

результати 

за  

2019 р 

(тис. грн) 

 

Різниця, 

(тис. грн) 

1 Отримані валові доходи 65956 86023 +20067 

2 ПДВ 9524 14345 +4821 

3 Інші вирахування з 

доходу 

9784 35797 +26013 

4 Чистий дохід 46648 35881 -10767 

5 Собівартість 23477 23589 +112 

6 Валовий прибуток 

/збиток 

23171 12292 -10879 

7 Інші операційні доходи 987 1314 +327 

8 Адміністративні витрати 10036 11119 +1083 

9 Витрати на збут 102 120 +8 

10 Інші операційні витрати 10831 16885 +6054 

11 Інші фінансові доходи 7 0 -7 

12 Інші доходи 370 252 -118 

13 Інші витрати 129 0 -129 

14 Фінансові результати від 

звичайної діяльності до 

оподаткування 

 

3437 

 

-14266 

 

15 Чистий прибуток /збиток 

 

3437 -14266  

 

Валових доходів за 2019 рік отримано 86023 тис. грн, що більше від 

суми 2018 року (65956 тис. грн) на 20067 тис. грн. Збільшення відбулося за 

рахунок укладання нових договорів на експлуатацію паркувальних майданчиків 

іншими суб’єктами господарювання а також зростанням обсягів продажу 

абонементних талонів на паркування фізичним та юридичним особам.  

Поряд з тим, слід зазначити, що на виконання рішення Київської міської 

ради від 05.03.2019 №184/6840 «Про вдосконалення системи організації 

паркувального простору в місті Києві», Підприємством розпочато продаж прав 

на розміщення та облаштування паркувальних майданчиків у місті Києві у 

системі електронних продажів ProZorro.Продажі (https://prozorro.sale) та 

відповідно укладання договорів. У 2019 році проведено 260 аукціонів, за 

результатами укладено 78 договорів на загальну суму 84338 тис. грн. Вартість 

https://prozorro.sale/
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експлуатації 1 машино-місця збільшено з встановлених 6,5 грн до 36 грн за 

деякими договорами.  

 

За статтею «Інші вирахування» відображена сума нарахованих 

зобов’язань 60% відрахувань з надходжень від паркування транспортних 

засобів у розмірі  35797 тис. грн. Оскільки за підприємством рахувався борг зі 

сплати збору за місця для паркування транспортних засобів, який повністю 

погашено у звітному році в сумі 35716 тис. грн, до спеціального фонду 

бюджету міста Києва перераховано 4740 тис. грн зазначених 60% відрахувань з 

надходжень від паркування.  

 

Поряд з тим, сума податку на додану вартість за 2019 рік фактично 

складає 14345 тис. грн, що більше минулорічної на 4821 тис. грн. 

 

Таким чином, чистий дохід, отриманий підприємством в                      

2019 році – 35881 тис. грн, що менше в порівнянні з минулорічним                               

46648 тис. грн на 10747 тис. грн.  

 

Собівартість реалізованих послуг за 2019 рік склала в сумі   23589 тис. 

грн, що більше минулорічних показників (23477 тис. грн) на 112 тис. грн. . 

 

Валовий прибуток за 2019 рік склав в сумі 12292 тис. грн, що менше 

минулорічного на 10879 тис. грн. 

 

Фактично за 2019 рік отримано 1314 тис. грн. інших операційних 

доходів, а саме: погашення заборгованості на виконання судових рішень та 

відшкодування земельного податку за інвестиційним договором. 

 

Адміністративні витрати у 2018 році склали в сумі 10036 тис. грн. В 

цьому ж періоді 2019 року здійснено витрат по обслуговуванню та управлінню 

підприємством на суму 11119 тис. грн., що більше на 1083 тис. грн показника 

2018 року. 

 

Фактична сума витрат на збут за 2019 рік склала 120 тис. грн.  

 

Інші операційні витрати в 2019 році становлять 16885 тис. грн, що 

більше на 6054 тис. грн від показників 2018 року (10831 тис. грн). 

 

Інших фінансових доходів у звітному періоді не отримано. 

Минулорічна сума становила 7 тис. грн.  

 

Інші доходи Підприємства фактично за 2019 рік становлять 252 тис. грн 

(амортизація безоплатно отриманих основних засобів).  
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Фактично за 2019 рік за результатами господарської діяльності 

отримано збитку в розмірі 14266 тис. грн.  

 

Отриманий збиток пов'язаний  в тому числі з прийнятим рішенням 

Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 

2019 рік», а саме п. 18 «Інші положення, що регламентують процес виконання 

бюджету міста Києва» п.п.9 «встановлено, що комунальне підприємство 

«Київтранспарксервіс» не пізніше наступного робочого дня після зарахування 

коштів від плати за паркування транспортних засобів на майданчиках для 

платного паркування, які закріплені за комунальним підприємством, 

перераховує 60 відсотків отриманих коштів до цільового фонду спеціального 

фонду бюджету міста Києва».  

Додатком 1 до вказаного рішення  «Доходи бюджету міста Києва на 

2019 рік» встановлено, що «Кошти від плати за місця для паркування 

транспортних засобів» складають 100 000 000 грн. 

П.п. 2.5 п. 2 додатку 10 до зазначеного рішення «Положення про 

формування та використання коштів цільового фонду спеціального фонду 

бюджету міста Києва у 2019 році» визначено, що «60 відсотків плати за 

паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування, які 

закріплені за КП «Київтранспарксервіс» є одним з джерел формування коштів 

цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва, які спрямовуються 

відповідно до п.п. 3.5 п. 3 цього положення «На заходи Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) із забезпечення безпеки дорожнього 

руху». 

Сума коштів, яку Підприємство повинно перерахувати до цільового 

фонду складає 100 000 тис. грн, відповідно до чого дохідна частина має 

складати 200 000 тис. грн з урахуванням податку на додану вартість, 

середньомісячна сума надходжень при цьому повинна бути понад                       

16 000 тис. грн.  

Слід зазначити, що без введення в дію автоматизованої системи 

контролю оплати паркування (далі - АСКОП), КП «Київтранспарксервіс» не в 

змозі виконувати покладені на нього зобов’язання, передбачені бюджетом міста 

Києва на 2019 рік та фінансовим планом. 

За 2019 рік середній показник надходжень коштів від плати за 

паркування склав 6 000 тис. грн., відповідно до цього сума 60% відрахувань до 

цільового фонду складає 3 000 тис. грн. За 2019 рік нараховано зобов’язань зі 

сплати 60 відсотків отриманих коштів до цільового фонду спеціального фонду 

бюджету міста Києва у сумі 35797 тис. грн, з яких фактично сплачено                     

4740 тис. грн. 

Враховуючи той факт, що станом на 01.01.2019 за Підприємством 

рахувався податковий борг зі сплати збору за місця для паркування 

транспортних засобів за попередні роки у сумі 21250 тис. грн. (з урахуванням 

штрафних санкцій), Підприємство щомісячно погашало вказаний борг у сумі 

близько 3000 тис. грн.  
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Враховуючи той факт, що у 2018 році підприємство не надавало ніяких 

прогнозних показників стосовно зазначених відрахувань, суму 60% у розмірі 

100000 тис. грн, підприємству було доведено після прийняття рішення «Про 

бюджет міста Києва на 2019 рік» 

Слід зазначити, що про неможливість вчасного та в повному обсязі 

виконання рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про 

бюджет міста Києва на 2019 рік», Підприємство неодноразово повідомляло 

своїми листами  Департамент транспортної інфраструктури. 

 

 

IV. Освоєння капітальних інвестицій 

1. Стан освоєння капітальних вкладень 

За 2019 рік підприємством фактично витрачено коштів на Капітальні 

інвестиції в сумі 785 тис. грн.  

Капітальне будівництво – 59 тис. грн – ремонт адміністративної  будівлі. 

Придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів –              

726 тис. грн, з яких 534 тис. грн – придбання офісної техніки, системи 

відеоспостереження, дорожніх знаків та табличок. Окрім цього, 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 29.10.2018 № 1940 «Про встановлення 

велоперехоплюючих паркінгів поруч зі станціями Київського метрополітену», а 

саме пунктом 4, КП «Київтранспарксервіс» визначено замовником робіт із 

встановлення 6 велоперехоплюючих паркінгів (додаток 1 до розпорядження). 

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»                                             

КП «Київтранспарксервіс» було проведено процедуру закупівлі обладнання 

(велоперехоплюючі паркінги у кількості 6 шт.) та його влаштування. 

Велопаркінги, виготовлені у 2018 році, встановлено та введено в експлуатацію 

в 2019 році. Вартість велопаркінгів – 192 тис. грн. 

Підприємство не задіяне у виконанні завдань та заходів, передбачених 

Програмою економічного та соціального розвитку м. Києва в частині 

капітального ремонту. 

 

V. Кадровий потенціал 

 

Фактичний фонд заробітної плати працівників підприємства за                 

2019 рік склав 19313 тис. грн, що більше фонду за 2018 рік (18373 тис. грн) на 

940 тис. грн.  

Середньомісячний фонд оплати праці в 2018 році складав 1480 тис. грн, 

у 2019 році – 1597 тис. грн.  

За 2018 рік середньооблікова кількість штатних працівників по 

підприємству (згідно зі звітом з праці 1-ПВ) становила 117 осіб; за 2019 рік – 

102 особи. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників становила: за 

2018 рік – 12858,5 грн; за 2019 рік – 15657,3 грн.  
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VI. Балансовий звіт 

1. Аналіз дебіторської заборгованості 

№з/п Найменування статей 

Станом на  

31.12.2018 р. 

(тис. грн.) 

Станом на  

31.12.2019 р. 

(тис. грн.) 

1 
Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 
3940 4513 

2 

 

З бюджетом 

 

336 342 

3 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість (розрахунки з 

консигнаторами, відшкодування 

лікарняних) 

1177 95 

4 

Дебіторська заборгованість за 

виданими авансами 

 

8 126 

 Всього 5461 5076 

 

Підприємством  постійно проводиться робота щодо зменшення поточної 

заборгованості. 

З метою зменшення дебіторської заборгованості за товари, роботи, 

послуги підприємством здійснюється претензійно-позовна робота.  

Інша поточної заборгованості відображає розрахунки підприємства по 

договорам консигнації станом на 31.12.2019 року.  Договори консигнації були 

веденні з метою збільшення об'ємів продажу талонів на послуги паркування 

транспортних засобів  та для забезпечення розповсюдження їх в мережі 

роздрібних пунктів продажу. Що в свою чергу поліпшує механізм сплати за 

послуги паркування водіями автотранспортних засобів. 

Дебіторська заборгованість перед бюджетом – це сплачені авансові 

платежі з податку на прибуток  та переплата по збору за паркування 

транспортних засобів.  
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2. Аналіз кредиторської заборгованості 
 

№з/п Найменування статей 

Станом на  

31.12.2018 р. 

(тис. грн.) 

Станом на  

31.12.2019р. 

(тис. грн.) 

1 
Кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
116 187 

2 З бюджетом 22431 32873 

3 Зі страхування 27 22 

4 З оплати праці 207 76 

5 
Поточна кредиторська заборгованість  (з 

учасниками) 
- 1428 

6 
Інша кредиторська заборгованість 

(забезпечення резерву відпусток) 
1340 2024 

7 
Інша поточна кредиторська 

заборгованість 
1084 18 

 Всього 25205 36627 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - поточна 

заборгованість перед постачальниками. 

       Поточна  кредиторська заборгованість становить 1 428,0 тис. грн,  це 

сплачені авансові платежі контрагентами в 2019 році за послуги паркування    

1-го кварталу 2020 року. 

Кредиторська заборгованість з бюджетом  становить 32 873 тис. грн., 

її складові: 

 

      1. Поточна заборгованість по сплаті ПДВ за грудень 2019 в сумі 

1 558,3  тис. грн ; 

 

2. Поточна заборгованість  по сплаті земельного податку та орендної плати 

за грудень 2019 року становить  257,7 тис. грн.;  

 

      3. Заборгованість перед цільовим фондом спеціального фонду бюджету  

міста Києва за 2019 рік   31 057,0 тис. грн. 

     Заборгованість з страхування та з оплати праці є поточною і буде погашена в 

строки, передбачені чинним законодавством для виплати заробітної плати.  
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3. Сплата податків до бюджету 

Назва податків та зборів 

 За   2018 рік 

(тис. грн.) 

За 2019рік 

 (тис. грн.) 

Збір за місця для паркування 

транспортних засобів 
32041 35716 

Податок на додану вартість 8588 13146 

Єдиний соціальний внесок 

роботодавця 
4039 4390 

Земельний податок та орендна плата за 

земельні ділянки 
3166 3048 

Податок на прибуток 0 0 

Відрахування до цільового фонду 

спеціального фонду бюджету  міста 

Києва 

0 4740 

Всього податків та зборів 47834 61040 

За  2019 рік сплачено податків, зборів та відрахувань на загальну суму  

61 041,0 тис. грн, що на 13 206,0 тис. грн перевищує показник сплати 

податків  за  2018 рік. 

Станом на 01.01.2019 у зв’язку з відсутністю коштів на підприємстві 

заборгованість паркувального збору становила 21 249,9 тис. грн. з них: 

 

За 2019 рік  КП « Київтранспарксервіс» повністю погасило заборгованість 

паркувального збору по наступним районам: 

 

          1. Голосіївський район м. Києва, 

2. Дарницький район м. Києва, 

3. Дніпровський район м. Києва, 

4. Оболонський район м. Києва, 

5. Печерський район м. Києва, 

6. Подільський район м. Києва, 

7. Солом’янський район м. Києва, 

8. Шевченківський  район м. Києва, 

9. Деснянський район м. Києва. 

10.Святошинський район м. Києва. 

 

 

Підприємством було сплачено в 2019 році  35 716,1 тис. грн. збору за 

паркування транспортних  засобів з них:   

          -   17 414,0 тис. грн. заборгованість за 2018 рік, 

          -   18 302,1 тис. грн  штрафні санкції та пеня. 
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 До цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва 

підприємством перераховано за  2019 рік  4 740,0 тис. грн. 

Заборгованість на 31.12.2019   перед цільовим фондом спеціального фонду 

бюджету міста Києва складає - 31 057,0 тис.грн. 

 В зв’язку з наявністю боргу зі збору за паркування транспортних засобів  

на 01.01.2019  КП « Київтранспарксервіс» не мало змоги своєчасно та в 

повному обсязі наповнювати цільовий фонд спеціального фонду бюджету  

міста Києва на протязі 2019 року.    

 

 

 

VII. Інші питання 

 

Найбільш пріоритетним напрямком розвитку Підприємства вбачається 

розвиток послуг з паркування, що надаються підприємством самостійно, у                

т.ч. на спеціально обладнаних майданчиках для паркування.  

Проте основними фактором, що стримує розвиток такого напрямку 

діяльності та ріст фінансових результатів Підприємства в цілому є чинні 

вимоги щодо формування тарифів (вартості послуг) на паркування, визначені 

постановою Кабінету Міністрів України № 258 від 02 березня 2010 року «Про 

затвердження Порядку формування тарифів на послуги з користування 

майданчиками для платного паркування транспортних засобів».  

Окрім зазначеного, Рішенням Київської міської ради від 13.12.2018             

№ 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», а саме п. 18 «Інші 

положення, що регламентують процес виконання бюджету міста Києва» п.п.9, 

на Підприємство покладено обов'язок по сплаті до цільового фонду 60% від 

усіх надходжень за послуги з паркування та експлуатацію майданчиків з 

паркування. 

Таке значне фінансове навантаження негативним чином впливає на  

Підприємство, що призведе до критичного зниження чистого прибутку 

Підприємства та неможливості його розвитку. 

 

Водночас з метою збільшення обсягу грошових надходжень                        

КП «Київтранспарксервіс» вживаються заходи із розширення паркувальних 

активів шляхом внесення нових адрес до переліку майданчиків для паркування, 

закріплених за КП «Київтранспарксервіс» рішенням Київської міської ради від 

23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів 

у м. Києві та акцизного податку». Так станом на грудень 2019 року 

Підприємством направлено матеріали до органу управління, які передбачають 

можливість збільшення кількості паркувальних місць, закріплених за 

Підприємством на понад 22 000. 

Окрім цього, постійно вживаються заходи з популяризації мобільних 

систем оплати паркування, що сприятиме збільшенню надходжень від 
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користування даною послугою (поширюється інформація через засоби масової 

інформації). 

Очікується, що впровадження Автоматизованої системи контролю 

оплати паркування (АСКОП) та функціонування інспекції з паркування 

позитивно вплине на дисципліну автовласників в частині оплати послуг з 

паркування. 

 

 


