
 

 

 

Оголошення 

про проведення конкурсу з визначення операторів паркування  

в місті Івано-Франківську 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови 

Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1342 «Про затвердження Правил паркування 

транспортних засобів», рішення виконавчого комітету від 15.10.2020р. № 1092 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення операторів паркування в місті 

Івано-Франківську» управління транспорту та зв’язку Івано-Франківської міської ради 

оголошує конкурс з визначення операторів паркування у місті Івано-Франківську. 

 

Інформація щодо проведення конкурсу 

1. Найменування та  місцезнаходження організатора конкурсу: 
Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, вул. Грушевського, 21 м. Івано-

Франківськ, Івано-Франківська область, 76018, Україна 

 

2. Найменування обєктів конкурсу (перелік Лотів та адреси майданчиків для 

паркування та паркувальних зон) 

Лот 1 

Адреса майданчика  Кількість паркомісць м. кв. 

загальна 

Вул. Вовчинецька, 10-34 (від зупинки 

громадського транспорту до квіткового ринку) 

19 306,25 

Вул. Грюнвальдська (біля скверу) 15 241,25 

Вул. Гаркуші, 8-24 19 308,8 

Вул. Сахарова,28-32 35 497,75 

Вул. Сахарова,34-36 34 484,0 

Європейська площа (біля пам’ятника С. 

Бандері) 

21 322,3 

Вул. В.Великого, 9-11 (від ТЦ «Фуршет» до 

зупинки громадського транспорту) 

30 429,0 

 

3. Строк подання та адреса, за якою подаються документи на Конкурс 

Документи для участі в конкурсі подаються з 23.10.2020р. по 24.11.2020р. в 

Управління транспорту та зв’язку (вул. Грушевського, 21, каб. 202) щоденно (крім п’ятниці) 

з 0800 до 1715, п’ятниця з 0800 до 1600 год.). 

 

4. Місце, дата та час початку проведення конкурсу: 

місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 каб. 311, 25 листопада 2020 р. о 10.00 

год. 

 

5. Найменування, місцезнаходження, контактні телефони Уповноваженого органу 

 Управління транспорту та зв’язку Івано-Франківської міської ради (вул. 

Грушевського, 21, каб. 202), тел. 551990. 

 

6. Контактна особа 

 Щурик Іван Васильович – начальник відділу організації дорожнього руху, 

телекомунікацій Управління транспорту та зв’язку Івано-Франківської міської ради 

 

7. Кваліфікаційні вимоги до учасників Конкурсу 



Для участі в Конкурсі Учасник подає наступні документи: 

1) заява, складена у довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та 

завірена печаткою (за наявності), яка повинна містити: 

- повне найменування/ПІП суб’єкта господарювання;  

- місцезнаходження/місце реєстрації суб’єкта господарювання;  

- усі лоти на які претендує учасник; 

- відсоток, який готовий сплачувати щомісяця учасник конкурсу з коштів, зібраних від 

надання послуг паркування по лоту (але не менше 10 відсотків); 

- термін протягом якого буде забезпечено технічне облаштування  зазначених в лоті 

майданчиків для паркування відповідно до Правил паркування транспортних засобів, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1342 (додаток 1); 

- дата складання заяви, підпис уповноваженої особи та печатку (за наявності) учасника; 

2) завірена копія паспорту та ідентифікаційного номера фізичної особи-підприємця та 

завірена копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань (для фізичної особи-підприємця). 

Завірена копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, копія статуту (завірити усі сторінки Статуту), 

завірена копія наказу про призначення керівника (для юридичної особи); 

3) витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань, не пізніше 5 робочих днів до подачі документів на конкурс; 

4) довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких 

покладено на контролюючі органи (документ повинен бути дійсний на дату подання); 

5) інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено 

провадження у справі про банкрутство, яка підтверджує, що відносно учасника не порушено 

провадження у справі про банкрутство або відносно нього не відкрита ліквідаційна 

процедура, чинної станом на дату подання конкурсної пропозиції;  

6) оригінали довідок з усіх обслуговуючих банків учасника конкурсу про відсутність 

(наявність) заборгованості за кредитами, чинної станом на дату подання конкурсної 

пропозиції; 

7) довідка про наявність матеріально-технічної бази (власного або орендованого 

обладнання), необхідного для обладнання та утримання місць для паркування згідно 

конкурсної пропозиції учасника (складена у довільній формі, за підписом уповноваженої 

особи учасника та завірена печаткою (за наявності));  

8) довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, необхідних для 

обладнання та утримання місць для паркування згідно конкурсної пропозиції учасника 

(складена у довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірена 

печаткою (за наявності)); 

9) довідку про те, що учасник має досвід виконання робіт або елементів (частини) 

робіт, які можуть стосуватись обладнання майданчиків для паркування  протягом 2015-2020 

років (складена у довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірена 

печаткою (за наявності)); 

10) довідку про те, що учасник займається господарською діяльністю у сфері 

виконання робіт (щодо будівництва або монтажу та обслуговування, прибирання об’єктів та 

територій) не менше, ніж 5 років, з визначенням учасником  КВЕДів, які включені в Єдиний 

державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

(складена у довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірена 

печаткою (за наявності)); 

11) завірена копія Балансу (форма №1) учасника за останній звітній період або звітну 

дату; 

12) завірена копія Звіту про фінансові результати (форма №2) за останній звітній період 

або звітну дату. 

13) завірена копія Звіту про рух грошових коштів (форма №3) за останній звітній період 

або звітну дату (крім суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів 

господарської діяльності).  



14) завірені учасником копії документів про працевлаштування за трудовим договором 

або цивільно-правовим договором працівників. 

У разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний 

складати один або декілька з числа вказаних документів, такий Учасник надає інший 

документ фінансової, облікової та податкової звітності, що засвідчує фінансову 

спроможність Учасника та лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом 

уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою, в якому зазначає законодавчі 

підстави ненадання вищезазначених документів. 

Документи, подані Учасником для участі в конкурсі, пронумеровуються, 

прошнуровуються, підписуються Учасником або уповноваженою особою Учасника із 

зазначенням кількості сторінок цифрами і словами. 

Документи для участі в конкурсі подаються Учасником у закритому конверті (пакеті). 

На конверті повинно бути зазначено: 

- повне найменування і адреса учасника; 

- маркування: “Не відкривати до __________________(дата розкриття, зазначена в 

оголошенні)”. 

Якщо конверт не запечатаний або не промаркований відповідно до вищенаведених 

вимог, уповноважений орган не несе відповідальності за неправильне або передчасне 

відкриття пропозиції.  

Учасники подають оригінали або засвідчені в установленому порядку копії документів, 

передбачених конкурсною документацією. 

 

8. Вимоги щодо обладнання та утримання майданчиків для паркування та 

паркувальних зон 

1. Майданчики для паркування повинні: 

1.1. Бути обладнані паркувальними автоматами з розрахунку не менш як один 

автомат на 20 місць для паркування з обох боків уздовж проїзної частини вулиці, дороги або 

тротуару та/або інформаційними знаками про можливість і порядок надання послуги 

«мобільне паркування». 

1.2. Мати облаштовані місця (в обсязі 10 відсотків загальної кількості, але не менш 

як одне місце) передбаченого стандартами розміру, позначені дорожніми знаками та 

розміткою для паркування транспортних засобів, зазначених у частині шостій статті 30 

Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Відстань від в'їзду 

на майданчик для платного паркування до найближчого такого місця не повинна 

перевищувати 50 метрів. 

2. Встановлені паркомати повинні мати наступні характеристики: 

2.1. Паркомат має бути внесений в Державний реєстр реєстраторів розрахункових 

операцій, друкувати фіскальні чеки за послуги паркування на термопапері, формувати Z-

звіти та Х-звіти. 

2.2. Прийом оплати вартості паркування має здійснюватися купюрами (монетами) 

та/або банківськими платіжними картами. Додатково можуть використовуватись спеціальні 

паркувальні картки («Картка іванофранківця»). 

2.3. Паркомат має мати зв'язок з системою диспетчеризації – модуль радіоканалу 

GSM. 

2.4. Електроживлення має здійснюватися від електричної мережі змінного струму з 

напругою 220 В через вбудований лічильник електроенергії та/або акумулятора. 

2.5. Паркомат має бути придатним для експлуатації при температурі середовища 

від -30 до +55°С, з  відносною вологістю від 95% при температурі 25°С.  

3. Утримання майданчиків для паркування передбачає: 

3.1. Наявність відповідних дорожніх знаків, встановлених відповідно до Правил 

дорожнього руху. 

3.2. Нанесення суцільної синьої (блакитної) смуги на проїзній частині і на бордюрі, 

який відокремлює проїзну частину від пішохідної та її періодичне відновлення. 



3.3. Наявність у доступному для ознайомлення користувачів місці інформації 

українською та англійською мовами про оператора (найменування, адреса, контактні 

телефони), вартість послуг з користування майданчиками для платного паркування, спосіб 

оплати (готівковий або безготівковий). 

3.4. Очищення, миття, відновлення дорожніх знаків та інформаційних стендів 

(щитів), утримання схем розміщення місць для стоянки або паркування, в'їздів та виїздів, а 

також транспортних або пішохідних огорож (у разі наявності). 

3.5. Систематичне очищення території та під'їзних шляхів від пилу, сміття та листя 

шляхом їх підмітання та миття . 

3.6. Своєчасне очищення від снігу і криги та обробка їх фрикційними та іншими 

протиожеледними матеріалами. 

3.7. Забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом 

транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних 

місць, яке розташовується на в'їзді (у разі їх наявності). 

3.8. Утримання автоматичних установок пожежогасіння та пожежної сигналізації 

(у разі їх наявності). 

 

9. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії 

у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження Уповноваженого 

органу та учасника конкурсу, лот. На конверті з конкурсною пропозицією повинно бути 

великими буквами «КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ». 

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі: до 17.15 год. 24 листопада 

2020 року. 

 

10. Місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями 

місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 каб. 311, 25 листопада 2020 р. о 10.00 

год. 

 

11. Розмір плати за участь у конкурсі: 

Плата за участь в конкурсі становить 1300,00 грн. за кожен лот за яким проводиться 

конкурс, які сплачуються не пізніше як за три дні до дати проведення Конкурсу на 

розрахунковий рахунок виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 

р/р UA098999980314171931000009612 

Банк отримувача: Казначейство України (адм.подат.) 

Отримувач: УК у м. Івано-Франк./Ів-Фр.міська отг 50110000 

Код отримувача (ЄДРПОУ) 37952250 

Призначення платежу: за участь у конкурсі операторів паркування 

 

 

Начальник управління транспорту та зв’язку  

Івано-Франківської міської ради                                                       Андрій Гіглюк 


