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Комунальне підприємство «Паркінг» Сумської міської ради створене за 
погодженням з Сумською міською радою комунальним оптово -роздрібним 
підприємством «Дрібнооптовий» Сумської міської ради відповідно до рішення 
Сумської міської ради від 19 грудня 2012 року № 1994-МР, Господарського 
кодексу України, Цивільного кодексу України, інших нормативно- правових 
актів України.

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку і 
штамп зі своїм найменуванням, рахунки в установах банків, має право від свого 
імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права та 
обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах, у тому числі в третейському 
суді.

Підприємство здійснює безготівкові та готівкові розрахунки з 
юридичними та фізичними особами.

Метою діяльності Підприємства є здійснення господарської діяльності 
для досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, 
забезпечення підприємств, громадян різними видами товарів, робіт, послуг.

Підприємство здійснює наступні види діяльності:
• допоміжне обслуговування наземного транспорту;
• збирання безпечних відходів;
• оброблення та видалення безпечних відходів;
• надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого

майна;
• інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Інші види діяльності відповідно до Статуту підприємства.

Згідно із штатним розписом за 2020 рік на підприємстві працювало 68 
штатних одиниць, середньомісячний дохід по підприємству на одного 
працівника зі звітний період склав -  5944,76 грн.



На балансі підприємства значиться наступна техніка та приміщення:
1) Автомобіль ЗИЛ-ММЗ -  1 одиниця;
2) УРНИ -  458 одиниць;
3) Зупинки громадського транспорту - 5 7  одиниць;
4) Підземний перехід на перехресті вул. ХАРКІВСЬКА-ГЕРОЇВ СУМЩИНИ;
5) Нежитлові приміщення на території автостоянки по вул. Матюшенка, 47;
6) Нежитлові приміщення на території автостоянки по вул. І. Сірка, 11
7)Нежитлові приміщення на території автостоянки по вул. Прокоф’єва, 16/1
8) Нежитлові приміщення на території автостоянки по вул. Прокоф’єва, 16/2

9) Нежитлові приміщення на території автостоянки по вул. І.Сірка, ЗО
10) Майданчик для складування рослинних відходів по вул. М. Лукаша, 75

Відповідно до договорів з Департаментом забезпечення ресурсних 
платежів Сумської міської ради у користуванні перебувають наступні об’єкти:

№
з/п

Найменування Адреса Загальна 
площа (м2)

Цільове
призначення

1. Підземний перехід м. Суми, перехрестя 
вул. Харківська -  
Героїв Сумщини

1 101,6 Підземний
перехід

2. Нежитлові приміщення, 
гараж, вбиральня, 
огорожа, замощення

м. Суми, вул. 
Матюшенка, 47

47,7 автостоянка

3. Нежитлові приміщення, 
КПП, огорожа, 
замощення

м. Суми, вул. Івана 
Сірка, 30

60,1 автостоянка

4. Нежитлові приміщення, 
побутова будівля, КПП, 
убиральня, огорожа, 
замощення

м. Суми, вул. Івана 
Сірка, 11

47,7 автостоянка

5. Нежитлові приміщення, 
вбиральня, замощення

м. Суми, вул. 
Прокоф’єва, 16/1

11,3 автостоянка

6. Нежитлові приміщення, 
огорожа, замощення

м. Суми, вул. 
Прокоф’єва, 16/2

49,3 автостоянка

7. Майданчик для 
складування рослинних 
відходів

м. Суми, вул. 
Миколи Лукаша, 75

22868,0 Майданчик для 
складування 
рослинних 
відходів

8. Нерухоме майно (офіс) м. Суми, вул. 
Троїцька, 26

58,3 Офісне
приміщення

ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА 36 628,0

Згідно з рішеннями Сумської міської ради в постійному користуванні КП 
«Паркінг» перебувають наступні земельні ділянки:

• Земельна ділянка по вул. Прокоф’єва, 16/1, кадастровий номер 
5910136300:05:001:0062;



• Земельна ділянка по вул. Прокоф’єва, 16/2, кадастровий номер
5910136300:05:001:0061;

• Земельна ділянка по вул. Івана Сірка, И , кадастровий номер
5910136300:01:006:0004;

• Земельна ділянка по вул. Івана Сірка, 30, кадастровий номер
5910136300:06:002:0026;

• Земельна ділянка по вул. Матюшенка, 47 кадастровий номер
5910136300:24:001:0010;

• Земельна ділянка по вул. М.Лукаша, 75 кадастровий номер
5910136300:06:032:0006;

• Земельна ділянка по вул. 1-ша Набережна р. Стрілки, 3/1 кадастровий
номер 5910136300:02:006:0024;

• Земельна ділянка по вул. 1-ша Набережна р. Стрілки, 1 а кадастровий
номер 5910136300:02:006:0062;

• Земельна ділянка по вул. Петропавлівська, кадастровий номер
5910136300:03:019:0022;

• Земельна ділянка по вул. Петропавлівська, кадастровий номер
5910136300:03:019:0019;

• Земельна ділянка по вул. Петропавлівська, кадастровий номер
5910136300:03:018:0021;

• Земельна ділянка по вул. Петропавлівська, кадастровий номер
5910136300:03:016:0012;

• Земельна ділянка по вул. Петропавлівська, кадастровий номер
5910136300:04:010:0010;

• Земельна ділянка по вул. Петропавлівська, кадастровий номер
5910136300:04:012:0003;

• Земельна ділянка кадастровий номер 5910136300:03:019:0020 по вул.
Антонова ;

• Земельна ділянка по кадастровий номер 5910136300:04:011:1109 по вул.
Г ерасима Кондратьева;

За 2020 рік КП «Паркінг» була здійснена наступна виробнича діяльність: 
укладені договори :
- із Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради:

• на санітарне утримання та догляд за пам’ятками природи «Липові 
насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Оніщенка, Герасима Кондратьева, 
Петропавлівська на суму 99 880,92грн.;

• послуги з дезінфекції засобами зупинок громадського транспорту на 
території Сумської об’єднаної територіальної громади на суму 187 975,00 грн.;



• послуги з утримання в належному стані об’єктів благоустрою на зупинках 
громадського транспорту (двостороннє миття площин на малих архітектурних 
спорудах) на суму 186 437,04 грн.;

• надання послуг з проведення заходів у прибережних смугах річок Псел, 
Сумска, Стрілка, оз. Чеха та інших водних господарств на загальну суму 
589 303,50 грн.;

• надання послуг з санітарного утримання парку-пам’ятки садово- 
паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» на суму 149 979,13 грн.;

• надання послуг з утримання в належному стані об’єктів благоустрою 
Сумської об’єднаної територіальної громади (утримання посадкових 
майданчиків на зупинках громадського транспорту) на суму 2 904 942,09 грн.;

• надання послуг з утримання майданчику для складування рослинних 
відходів по вул. М. Лукаша на суму 499 838,93 грн.;

• послуги з косіння трави на об’єктах загального користування на суму 
1 306 891,08 грн.

Всього від надання послуг по укладеним договорам отримано -  5 925 247,69
грн.

Від діяльності у сфері обслуговування наземного транспорту (зберігання 
автотранспортного засобу на території автостоянок підприємства) було 
отримано дохід -  4 252000,3 грн.

Від надання в користування торгівельних місць по вул. 1-ша Набережна
р. Стрілки, 1а та 1-ша Набережна р. Стрілки, 3/1 -  420 000,00 грн.
Разом у звітному періоді було виконано робіт та надано послуг на суму -  10
597247,99 грн.

За результатами фінансово-господарської діяльності підприємства у 2020 
році було перераховано до бюджету всіх рівнів -  4 634200,00 грн. в т.ч.:

- до державного бюджету -  1 746300,00 грн.
- до місцевого бюджету -  2 887900,00 грн.
Виконано робіт та надано послуг підприємством в звітному періоді було
не мало, але бажаного не досягнуто тому, продовжуємо наполегливо
працювати.

Олег СЛАВГОРОДСЬКИЙ
Директор КП «Паркінг» 
Сумської міської ради:




