УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 18.12.2018 р.

м. Яремче

№ 131

Про надання дозволів на
розміщення малих
архітектурних форм та
рекламоносіїв
Розглянувши матеріали, підготовлені відділом містобудування,
архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства
міськвиконкому згідно клопотань фізичних осіб з питань надання
дозволів на
розміщення малих архітектурних форм
в м.Яремче,
керуючись ст.28 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Положенням про Порядок розміщення тимчасових споруд для
здійснення підприємницької діяльності в м.Яремче», затвердженим
рішенням Яремчанської міської ради від 29.03.2012р. №189-10/2012, та
«Правилами благоустрою території міста Яремче та населених пунктів
Яремчанської міської ради», затвердженими рішенням Яремчанської
міської ради від 21.03.2013р. №307-16/2013 (із змінами, внесеними
рішенням Яремчанської міської ради від 23.12.2013р. №393-23/2013),
виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в:
1.
Продовжити ПП Ілитчуку Ярославу Михайловичу, …
розміщення малої архітектурної форми для сезонної торгівлі в м.Яремче
по вул.Свободи (територія прилегла до автостоянки в районі міського
будинку культури) терміном з 01.01.2019 по 31.12.2019.
1.1. Відділу земельних ресурсів міськвиконкому (О.Тимочко)
укласти з ПП Ілитчуком Я.М. угоду про використання земельної ділянки
пл. 34.7 м кв. під обслуговування малої архітектурної форми.
2.
Продовжити ПП Ілитчуку Ярославу Михайловичу, …паспорт
прив’язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності
в м.Яремче по вул.Свободи (територія прилегла до автостоянки в районі
міського будинку культури) терміном на 3 роки.

3.
Продовжити ПП Томашевській Валентині Михайлівні, …
дозвіл на розміщення виносної реклами в м.Яремче по вул.Свободи
терміном до 31.12.2019 р. :
- 1 шт. по вул.Свободи (на алеї від фонтану до майдану Свободи).
3.1. ПП Томашевській В.М. заключити з міським комунальним
підприємством угоду на розміщення виносної реклами.
4. Дозволити ТА «Файно Тур», (ФОП Стеблій Наталії Вячеславівні),
розміщення виносної реклами в м.Яремче по вул.Свободи. терміном до
31.12.2019р. :
- 1 шт. по вул.Свободи (в районі проходу між пішохідними алеями
біля кафе «Каштан»);
- 1 шт. по вул.Свободи (в районі дитячого майданчику).
4.1. ТА «Файно Тур» укласти з міським комунальним підприємством
угоду на розміщення виносної реклами.
5.
Погодити ПП Присяжнюку Григорію Ігоровичу, …,
розміщення атракціону «Дитячий потяг з ілюмінацією» на алеї від
майдану Свободи до міського фонтану на період з 23.12.2018р. по
20.01.2019р .
5.1. Відділу земельних ресурсів міськвиконкому (О.Тимочко)
укласти з ПП Присяжнюк Г.І угоду про використання земельної ділянки
площею 10 м..кв. для
розміщення атракціону «Дитячий потяг з
ілюмінацією» .
6. Припинити термін дії розміщення тимчасової споруди для
здійснення підприємницької діяльності (торгового павільйону) по вул.
Свободи (біля ощадбанку) Сліпченку Василю Івановичу ( в зв’язку зі
смертю).
7.
Дозволити
Сліпченко Оксані Іванівні, … розміщення
тимчасової споруди для
здійснення підприємницької діяльності
(торгового павільйону) по вул. Свободи в м. Яремче терміном на 3 роки.
7.1. Відділу земельних ресурсів міськвиконкому (О.Тимочко)
укласти з Сліпченко О.І. угоду про використання земельної ділянки пл. 50
м.кв. під обслуговування торгового павільйону.
7.2. Сліпченко О.І укласти угоду з КП «Благоустрій» про вивіз
сміття.
8.
Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою,
заступником
начальника відділу містобудування, архітектури,
будівництва та житлово-комунального господарства міськвиконкому –
головним
архітектором м.Яремче Наталією Шемрай-Макарук,
начальником відділу земельних ресурсів Ольгою Тимочко.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

