УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 26.03.2019

м. Яремче

№ 33

Про надання дозволів на
розміщення малих
архітектурних форм,
рекламоносіїв та
об’єктів сфери розваг
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, рекламоносіїв та
об’єктів сфери розваг 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. №18910/2012, та «Правилами благоустрою території міста Яремче та населених
пунктів Яремчанської міської ради»,
виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в:
1.
Погодити ПП Купчак Галині Василівні, жительці м.Яремче, …..
розміщення дитячих атракціонів «Дитяча рибалка», «Дитячий батут» та дитячі
електромашинки – 3 шт. в м.Яремче по вул.Свободи (біля території дитячого
майданчика), терміном з 01.05.2019р. по 01.10.2019р.
1.1. Відділу земельних ресурсів міськвиконкому (О.Тимочко) протягом
десяти днів укласти угоду про використання земельної ділянки площею 20м
кв. для розміщення дитячих атракціонів «Дитяча рибалка», «Дитячий батут»
та дитячі електромашинки.
1.2. ПП Купчак Г.В. до встановлення атракціонів укласти угоду з КП
«Благоустрій» про вивіз сміття.
2.
Дозволити ПП Михайлинин Наталії Миколаївні, жительці селища
Делятин , ….., розміщення тимчасової споруди для здійснення
підприємницької діяльності (торгового павільйону) по вул. Свободи, 59/2 на
власній земельній ділянці, терміном на 3 роки.
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3.
Встановити ТзОВ «Прут – 2007» , м.Яремче, вул. Чорновола,18
пріоритет терміном на 3 місяці для оформлення документів на встановлення
рекламного щита в м. Яремче :
- по вул. Свободи, (роздоріжжя вул. Кам’янка і Свободи ).
3.1. ТзОВ «Прут -2007» укласти
тимчасову угоду з міським
комунальним підприємством на період дії пріоритету.
4.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Тараса Клим’юка,
заступника начальника
відділу містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства міськвиконкому – головного архітектора м.Яремче Наталію
Шемрай-Макарук , начальника відділу земельних ресурсів Ольгу Тимочко та
начальника КП «Благоустрій» Мирослава Палійчука.

Міський голова

Василь Онутчак

