УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 24.01.2017

м. Яремче

№7

Про надання дозволів на
розміщення малих
архітектурних форм та
рекламоносіїв
Розглянувши матеріали, підготовлені відділом містобудування,
архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства
міськвиконкому згідно клопотань юридичних і фізичних осіб з питань
надання дозволів на
розміщення малих архітектурних форм та
рекламоносіїв в м.Яремче, та 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», взявши до уваги «Правила благоустрою території міста Яремче
та населених пунктів Яремчанської міської ради»,
виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в:
1. Дозволити ПП Болехівській Наталії Любомирівні, жительці
м.Яремче, вул.Свободи,135, розміщення тимчасової споруди (торгового
павільйону) для ведення підприємницької діяльності в м. Яремче по
вул.Свободи (на орендованій земельній ділянці в районі автостанції),
терміном на час дії договору особистого строкового сервітуту ( угоди про
використання земельної ділянки).
1.2. ПП Болехівській Н.Л. протягом 10 днів після отримання
паспорта прив'язки тимчасової споруди заключити угоду з КП
«Благоустрій» про вивіз сміття .
2.
Продовжити
ПП Томашевській Валентині Михайлівні,
жительці с.Микуличин, вул. Руднєва,1, дозвіл на розміщення виносної
реклами в м.Яремче по вул.Свободи терміном до 31.12.2017 р. :
- 1 шт. по вул.Свободи (на території навпроти церкви);
- 1 шт. по вул. Свободи ( в районі будівлі, №264).
2.1. ПП Томашевській В.М. заключити з міським комунальним
підприємством угоду на розміщення виносної реклами.

3. Продовжити
ПП Гаєвій Наталії Михайлівній, жительці
с.Микуличин, дозвіл на розміщення виносної реклами в м.Яремче по
вул.Свободи. терміном до 31.12.2017р. :
- 1 шт. по вул.Свободи (на території навпроти церкви);
- 1 шт. по вул.Свободи (в районі ощадбанку);
- 1 шт. по вул.Свободи (в районі автовокзалу).
3.1. ПП Гаєвій Н.М. заключити з міським комунальним
підприємством угоду на розміщення виносної реклами.
4.
Дозволити ПП Стеблій Наталії Вячеславівні, жительці
м.Яремче, вул.Свободи,210/71, розміщення виносної реклами Турагенції
«Файно Тур» в м.Яремче по вул.Свободи терміном до 31.12.2017р. :
- 1 шт. по вул. Свободи ( в районі проходу між пішохідними алеями
біля кафе «Каштан»);
- 1 шт. по вул. Свободи ( в районі дитячого майданчика).
4.1 ПП Стеблій Н.В заключити з міським комунальним
підприємством угоду на розміщення виносної реклами ТурагенціЇ «Файно
Тур».
5.
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 та
начальником КП «Благоустрій» Мирославом Палійчуком.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим'юк

