УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 24.04.2018р.

м. Яремче

№ 44

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, 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. №189-10/2012, 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 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. та батуту по вул. Свободи на
території, прилеглій до автостоянки, біля міського будинку культури на
земельній ділянці пл. 20 м.кв, терміном з 01.05.2018р. по 20.07.2018р та з
30.07.2018р. по 31.08.2018р.
1.1. Відділу земельних ресурсів міськвиконкому спільно з ПП Павлюком
В.В. на протязі десяти днів до встановлення атракціонів укласти договір
строкового сервітуту ( угоду про використання земельної ділянки) для
розміщення дитячих веломобілів та батуту.
1.2. ПП Павлюку В.В. до встановлення атракціонів заключити угоду з
КП «Благоустрій» про вивіз сміття.
1.3. В період з 21.07.2018р. по 29.07.2018р. розміщення атракціонів
проводити у відповідності до заходів, затверджених до проведення в місті 25го Міжнародного Гуцульського фестивалю.

2.
Дозволити ПП Полікарпову Віктору Миколайовичу, жителю
м.Яремче, …, розміщення малої архітектурної форми (літнього майданчика)
біля тимчасової споруди (торгового павільйону) площею 20 м.кв по вул.
Свободи в м. Яремче на території, прилеглій до дитячого майданчика, при
умові дотримання санітарних норм, належного утримання території та
встановлення біотуалету , на період з 01.05.2018р. по 01.10.2018 р.
2.1. Відділу земельних ресурсів міськвиконкому (О.Тимочко) на
протязі десяти днів укласти з ПП Полікарповим Віктором Миколайовичем
договір строкового сервітуту (угоду про використання земельної ділянки) для
розміщення малої архітектурної форми для сезонної торгівлі.
3. Встановити ПП Бойку Василю Миколайовичу, жителю с.Микуличин,
…., пріоритет терміном на три місяці для оформлення дозвільних документів
на встановлення рекламної конструкції розміром 3 х 2 м по вул.Свободи в м.
Яремче ( біля будинку № 295).
3.1. ПП Бойку Василю Миколайовичу, заключити тимчасову угоду з
міським комунальним підприємством на час дії пріоритету.
3.2. ПП Бойку Василю Миколайовичу провести встановлення
рекламних конструкцій після отримання дозвільних документів.
4.
Дозволити ПП Бойку Василю Миколайовичу, жителю
с.Микуличин…, розміщення виносної реклами в м. Яремче по вул.Свободи (в
районі будинку культури).
4.1. ПП.Бойку Василю Миколайовичу укласти з міським комунальним
підприємством угоду на розміщення виносної реклами.
5. 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).
5.1. ТзОВ ЮК «Лігал Експерт груп» укласти з міським комунальним
підприємством угоду на розміщення виносної реклами.
6.
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 та начальником КП «Благоустрій»
Мирославом Палійчуком.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

