УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 23.04.2019

м. Яремче

№ 43

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»,
затвердженого рішенням Яремчанської міської ради від 29.03.2012р. №18910/2012, «Правилами благоустрою території міста Яремче та населених
пунктів Яремчанської міської ради», рішенням Яремчанської міської ради
від 13.11.2014р. №517-28/2014 «Про затвердження Положень «Про оренду
земельних ділянок, що знаходиться на території міста Яремче» та «Про
ставки, порядок їх вилучення та сплати орендної плати за землі, що
знаходяться на території м. Яремче»,
виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в:
1.
Погодити
ФОП Ворощуку Богдану Романовичу, жителю
м.Івано-Франківськ, …, розміщення літнього майданчику біля приміщення
кафе «Зелений гай» на орендованій земельній ділянці по вул. Свободи,327, в
м. Яремче на період дії договору оренди.
1.1 ФОП Ворощуку Б. Р. до встановлення літнього майданчику
укласти угоду з КП «Благоустрій» про вивіз сміття.
2.
Дозволити
ТзОВ «Виробничо-комерційна фірма Тріумф»
м.Коломия, вул. Горбаша,9«а», розміщення літнього майданчику біля
будівлі №251 на орендованій земельній ділянці по вул. Свободи в м. Яремче

2.1 ТзОВ «ВКФ Тріумф» до встановлення літнього майданчику
укласти угоду з КП «Благоустрій» про вивіз сміття.
3.
Погодити ПП Павлюку Василю Васильовичу, жителю
м.Яремче, …., розміщення дитячих веломобілів -8 шт. по вул.Свободи (на
території біля фонтану) на земельній ділянці пл.50 м.кв., батуту на
земельній ділянці пл. 20 м.кв, та водяну кулю на земельній ділянці пл. 20
м.кв, по вул. Свободи на території, прилеглій до автостоянки, біля міського
будинку культури, терміном з 01.05.2019р. по 31.08.2019р.
3.1. Відділу земельних ресурсів міськвиконкому спільно з ПП
Павлюком В.В. на протязі десяти днів укласти договір строкового сервітуту
( угоду про використання земельної ділянки) для розміщення дитячих
веломобілів , батуту та водяної кулі.
3.2. ПП Павлюку В.В. до встановлення атракціонів заключити угоду з
КП «Благоустрій» про вивіз сміття.
4.
Продовжити ТзОВ ЮК «Лігал Експерт Груп», м.Яремче,
вул.Свободи,278.оф.1, розмішення виносної реклами в м. Яремче по вул.
Свободи, терміном на 1 рік:
- 1 шт. ( в районі Ощадбанку);
- 1 шт. ( на алеї від фонтану до майдану Свободи).
4.1. ТзОВ ЮК «Лігал Експерт груп» укласти з міським
комунальним підприємством угоду на розміщення виносної реклами.
5.
Дозволити ТзОВ «Прут – 2007» , м.Яремче, вул. Чорновола,18,
розміщення рекламних конструкцій - білбордів в м. Яремче ,терміном на 5
років:
- 1 шт.по вул. Свободи, (район будинку №337 );
- 1 шт.по вул. Свободи (район будинку №6 );
- 1 шт.по вул. Свободи, (роздоріжжя вул. Кам’янка і вул.Свободи ).
5.1. ТзОВ «Прут -2007» укласти угоду з міським комунальним
підприємством на розміщення рекламних конструкцій.
6.
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

