УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 23.07.2019

м. Яремче

№ 76

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. №189-10/2012,
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. Дозволити ФОП Іщуку Петру Миколайовичу , …. розміщення
тимчасової споруди (торгового павільйону) для здійснення підприємницької
діяльності, на власній земельній ділянці по вул. Грушевського в м.Яремче,
терміном на 3 роки .
1.1. ФОП Іщуку П.М. на протязі десяти днів укласти угоду з КП
«Благоустрій» про вивіз сміття.
2. Дозволити ФОП Боднаренку Дмитру Івановичу, … обладнати
майданчик для сезонної торгівлі біля діючої тимчасової споруди по
вул.Свободи в м.Яремче (в районі автостанції) на земельній ділянці пл.15 м.кв.
терміном на 1 рік.
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2.1. Відділу земельних ресурсів міськвиконкому (О.Тимочко) спільно з
ФОП Боднаренко Д.І. на протязі десяти днів укласти договір строкового
сервітуту ( угоду про використання земельної ділянки) на земельну ділянку
пл. 15м.кв. для розміщення майданчика для сезонної торгівлі.
3.
Погодити Приватному підприємству «Продюсерський центр
«Гастролі в Україні», Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Трубченка,5
кв.41, розміщення циркового намету в період з 19.08.2019р. по 01.09.2019 р. в
м. Яремче по вул. Свободи ( територія біля Приватбанку).
3.1. Відділу земельних ресурсів міськвиконкому (О.Тимочко) на протязі
десяти днів укласти з ПП «Продюсерський центр «Гастролі в Україні» угоду
про використання земельної ділянки площею 563 м кв. для розміщення
циркового намету.
3.2. ПП «Продюсерський центр «Гастролі в Україні» виконувати
правила дотримання тиші в громадських місцях та правила благоустрою
міста, забезпечити безперешкодний під’їзд до будівлі філії ПриватБанку та
автостоянки біля нього.
3.3. ПП «Продюсерський центр «Гастролі в Україні» укласти угоду з
КП «Благоустрій» про вивіз сміття.
4. Погодити ФОП Куцію Юрію Любомировичу розміщення парку
атракціонів в м.Яремче, по вул. Свободи ( територія біля Приватбанку) на
період з 23.07.2019 по 04.08.2019.
4.1. Відділу земельних ресурсів міськвиконкому (О.Тимочко) укласти з
ФОП Куцієм Ю.Л. угоду про використання земельної ділянки пл. 563 м.кв.
для розміщення парку атракціонів.
4.2. ФОП Куцію Юрію Любомировичу виконувати правила дотримання
тиші в громадських місцях та правила благоустрою міста, забезпечити
безперешкодний під’їзд до будівлі філії ПриватБанку та автостоянки біля
нього.
4.3. ФОП
Куцію Юрію Любомировичу укласти угоду з КП
«Благоустрій» про вивіз сміття.
5. Дозволити ТОВ «Едельвейс Тревел», м.Яремче, вул. Ковпака,12/1,
розміщення виносної реклами (інформаційні стенди) в м. Яремче:
- 1 шт. по вул. Свободи ( в районі магазину Watsons ) ;
- 1 шт. по вул. Свободи ( біля МАФ для сезонної торгівлі «Ганок»);
- 1 шт. по вул. Свободи ( біля алеї між фонтаном та кафе «Каштан»);
- 1 шт. по вул. Свободи ( біля кафе «Варенична» ).
6. Відмінити п 5 рішення міськвиконкому від 26.02.2019 №17 щодо
погодження ФОП Лозовенко Євгенію Олександровичу, …, розміщення
дитячих атракціонів та здійснення святкової торгівлі в період з 27.05.2019 до
14.10.2019 в м. Яремче, вул. Свободи в зв’язку з невиконанням вимог даного
рішення – в десятиденний термін не укладено угоду про використання
земельної ділянки та не проведено оплату.
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7.
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

