
 

    
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

( Дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 23.09.2016. № 281-9/2016 

м. Івано-Франківськ 
 
 
 
Про оголошення конкурсу щодо  
залучення інвестора до інвестиційного 
проекту будівництва багаторівневої  
стоянки автомобілів на вул. Грушевського, 21 
у м. Івано-Франківську 

 Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, статті 43 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 4, 5, 16 Закону України 
"Про інвестиційну діяльність", статті 29 Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності", наказу Мінрегіону від 07.07.2011р. № 109 "Про 
затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови 
земельної ділянки, їх склад та зміст", з метою створення сприятливих умов для 
транспортного сполучення в центральній частині міста, враховуючи звернення 
Івано-Франківського міського голови Р. Марцінківа від 17.08.2016 р. № 1593/01-
19/04в, обласна рада 

вирішила: 

1. Комунальному підприємству Івано-Франківської обласної ради з 
експлуатації майна підготовити документи для отримання містобудівних умов та 
обмежень для будівництва багаторівневої стоянки на вул. Грушевського, 21 у               
м. Івано-Франківську. 

2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації при внесенні 
змін до обласного бюджету на 2016 рік передбачити кошти на виготовлення 
містобудівного розрахунку з техніко-економічними показниками запланованого 
об’єкта будівництва та іншої документації, згідно з п. 2.2. Порядку надання 
містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст, 
що затверджений наказом Мінрегіону від 07.07.2011 р. № 109. 

3. Затвердити склад конкурсної комісії щодо залучення інвестора до 
інвестиційного проекту будівництва багаторівневої стоянки автомобілів на                  
вул. Грушевського, 21 у м. Івано-Франківську згідно з додатком. 

4. Конкурсній комісії за результатами отриманих містобудівних умов та 
обмежень підготувати умови конкурсу та проект інвестиційного договору для 
будівництва багаторівневої стоянки на вул. Грушевського, 21 у м. Івано-
Франківську. 

5. Рішення оприлюднити в газеті "Галичина" та інших засобах масової 
інформації області. 



6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 
обласної ради С. Басараба та постійні комісії обласної ради з питань соціально-
економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і 
середнього бізнесу (О. Дзеса), з питань розвитку промисловості, будівництва, 
архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства. 

 
 
 
 
 
  

Голова обласної ради Олександр Сич 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Додаток  
до рішення обласної ради  
від 23.09.2016. №281-9/2016 

 
Склад конкурсної комісії щодо залучення інвестора до інвестиційного 

проекту будівництва  багаторівневої стоянки автомобілів  
на  вул. Грушевського, 21 у м. Івано-Франківську 

 
 

Басараб  
Сергій Михайлович 

- заступник голови обласної ради, голова 
комісії 

 
Члени комісії: 
 

Грицків  
Марія Іванівна 

- начальник договірно-правового відділу 
управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад області 

   
Даниш 
Василь Степанович 

- начальник управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад області 

   
Дзеса 
Остап Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 
питань соціально-економічного розвитку, 
управління комунальною власністю, 
розвитку малого і середнього бізнесу 

   
Дорошенко  
Микола Петрович 

- начальник управління містобудування та 
архітектури департаменту будівництва, 
житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури обласної 
державної адміністрації – головний 
архітектор області 

   
Іванів  
Назарій Іванович 

- директор департаменту будівництва, 
житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури обласної 
державної адміністрації 

   
Кайда  
Олексій Петрович 

- заступник Івано-Франківського міського 
голови 

   
Косаревич 
Назар Богданович 

- начальник відділу з питань бюджету та 
обласних програм виконавчого апарату 
обласної ради 

   
Костишин  
Віталій Іванович 

- директор комунального підприємства Івано-
Франківської обласної ради з експлуатації 
майна 

   
Нижник  
Дмитро Іванович 
 

 директор департаменту містобудування, 
архітектури та культурної спадщини 
виконавчого комітету Івано-Франківської 
міської ради 

   



Обладан  
Кирило Кирилович 

- начальник управління земельних відносин 
виконавчого комітету Івано-Франківської 
міської ради 

   
Павлів  
Роман Михайлович 

- заступник голови постійної комісії обласної 
ради з питань розвитку промисловості, 
будівництва, архітектури, дорожнього та 
житлово-комунального господарства 

 


