
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 31.03.04 № 81                                                                м.Ужгород

Про оголошення конкурсу

У  зв’язку  з  будівництвом  залізничного  вокзалу  та  реконструкцією
Привокзальної  площі,  враховуючи  необхідність  відселення  громадян,
які  проживають  у  будинках,  що підлягають  знесенню,  виконком  міської
ради ВИРІШИВ:

1.  Оголосити  конкурс  на  кращий  інвестиційний  проект  комплексної
забудови  Привокзальної  площі  об’єктами  адміністративно-торгового
призначення,  обов’язковою  умовою  якого  є  забезпечення
впорядкованим  житлом  мешканців  будинків,  що  підлягають  знесенню  у
зв’язку з реконструкцією.

2.  Затвердити  умови  конкурсу  (додаток  1)  та  склад  журі  конкурсу
(додаток 2).

3.  З  переможцем  конкурсу  укладається  договір  на  реалізацію
проекту.

4.  Відділу  інформаційних  технологій  та  зв’язків  з  громадськістю
(Скубенич  А.А.)  опублікувати  дане  рішення  в  засобах  масової
інформації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                В.В.Погорєлов



Додаток 1
до рішення виконкому

від 31.03.04 № 81 

УМОВИ КОНКУРСУ

1.  Забезпечення  впорядкованим  житлом  у  відповідності  з  діючим
законодавством України громадян, мешканців будинків, що розташовані
в  зоні  проектування  та  підлягають  знесенню  у  зв’язку  з  будівництвом
залізничного вокзалу та реконструкцією Привокзальної площі в строк до
02.08.04.

2.  Виготовлення  проектних  пропозицій  по  розміщенню  на
Привокзальній площі адміністративно-торгового комплексу (мінімальний
будівельний  об’єм  -  15000  м3).  Завдання  на  проектування  та  вихідні
матеріали  отримати  в  управлінні  архітектури  та  містобудування
Ужгородської  міської  ради,  м.Ужгород,  вул.Уральська,  4  (ІІ  поверх),
тел.(8-031-22) 61-71-03, факс (8-031-222) 3-33-04. 

3.  Розмір  земельної  ділянки  та  умови  її  надання  під  забудову
визначаються з урахуванням поданих на конкурс проектних пропозицій.

4. При поданні проектів на конкурс учасник надає фінансовий план з
підтвердженням  платоспроможності  реалізації  запропонованого  ним
проекту.

5.  Одна  з  пріоритетних  умов  конкурсу,  яку  буде  враховано  при
визначенні переможця - мінімальний термін реалізації проекту.

6. Термін подачі заявок на конкурс до 17.00 години 03 травня 2004
року включно.

Місце  подачі:  управління  архітектури  та  містобудування
Ужгородської міської ради,м.Ужгород, вул.Уральська, 4 (ІІ поверх).

7.  Журі  конкурсу  визначає  переможцем   того  із  учасників,  який
запропонує  більш  привабливий  інвестиційний  проект  з  точки  зору
стратегічного розвитку міста, відповідає умовам конкурсу.

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому                                        В.І.Шубчинська



Додаток 2
до рішення виконкому

від 31.03.04 № 81

СКЛАД ЖУРІ КОНКУРСУ

Погорєлов Віктор
Володимирович 

- Ужгородський  міський  голова,  голова  журі
конкурсу

Соханич Юрій 
Васильович

-  перший  заступник  міського  голови,
заступник голови журі конкурсу

Члени журі:
Беляков Юрій
Володимирович

- секретар міської ради

Бондаренко Іван
Єфремович

- директор інституту “Діпромісто” (за згодою)

Кіндрат Олексій
Олексійович

- голова  постійної  комісії  з  питань  бюджету,
фінансів,  системи  оподаткування,
соціально-економічного розвитку,  управління
майном  міста  і  приватизації,  банківської
діяльності,  страхування  та  туризму  (за
згодою)

Панов Ален
Володимирович

- заступник міського голови

Папай Марія Бейлівна -  завідуючий  відділом  обліку,  розподілу  та
приватизації  житла  управління  майнової
політики міста

Повхан Йосип Іванович - заступник міського голови
Попп Юліанна Миколаївна - завідуючий юридичним відділом
Рябець Микола
Михайлович

- начальник фінансового управління

Тарахонич Вікторія Юріївна -  завідуючий  відділом  міжнародного
співробітництва та європейської інтеграції



Феєр Віктор Іванович -  голова  постійної  комісії  з  питань
будівництва,  землекористування,
житлово-комунального  господарства,
благоустрою та екології
(за згодою)

Шеба Олександр
Васильович

- головний архітектор міста

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому                                        В.І.Шубчинська


