УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 27.06.2017

м. Яремче

№ 54

Про надання дозволів на
розміщення малих
архітектурних форм
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 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 ФОП Бойку Василю Васильовичу, жителю м. Яремче,
…., розміщення виносних столиків біля діючої малої архітектурної форми
для сезонної торгівлі по вул.Свободи в м.Яремче (на території, прилеглій
до автостоянки в районі міського будинку культури) на земельній ділянці
пл.44 м.кв. на період з 01.07.2017р. до 15.10.2017р.
1.1. Відділу земельних ресурсів міськвиконкому (О.Тимочко)
спільно з ФОП Бойком В.В. на протязі десяти днів укласти договір
строкового сервітуту ( угоду про використання земельної ділянки) на
земельну ділянку пл. 44м.кв. для розміщення виносних столиків для
сезонної торгівлі.
2. Продовжити ПП Будейчуку Михайлу Олександровичу, жителю
м.Яремче, … розміщення виносного офісу(стола) в м.Яремче, терміном на
1 рік :
- 1 шт. по вул. Свободи (на алеї від фонтану до площі Свободи).
2.1. Відділу земельних ресурсів міськвиконкому (О.Тимочко) на
протязі десяти днів укласти з ПП Будейчуком М.О. договір строкового
сервітуту (угоду про використання земельної ділянки) на земельну
ділянку площею 5 м.кв для розміщення виносного офісу.
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3. Продовжити ПП Гайдуку Тарасу Зеновійовичу, жителю м.Яремче
…, розміщення малої архітектурної форми: навісу-стенду представлення
народних костюмів для здійснення фотосесії атракції «Фото на згадку»
біля гірки міського фонтану терміном на 1 рік.
3.1. Відділу земельних ресурсів міськвиконкому (О.Тимочко)
укласти з ПП Гайдуком Т.З. угоду про використання земельної ділянки пл.
5 м кв. під обслуговування малої архітектурної форми.
4. Погодити ФОП Ахметову Енкебаю Жанабайовичу, жителю
с.Татарів, ….., розміщення веломобілів – 5шт. по вул.Свободи (на алеї від
фонтану до кафе «Каштан») на земельній ділянці пл.50 м.кв., призового
тиру, розм.3х6м., безкаркасного надувного батуту, розм. 6х8м., по вул.
Свободи на території прилеглій до автостоянки, біля міського будинку
культури на земельній ділянці пл. 70 м.кв.на період з 01.07.2017р. по
31.08.2017р.
4.1. Відділу земельних ресурсів міськвиконкому (О.Тимочко) на
протязі десяти днів укласти з ПП Ахметовим Е.Ж.договір строкового
сервітуту (угоду про використання земельної ділянки) на земельні ділянки
площею 50 м.кв. та 70 м.кв. для розміщення веломобілів, призового
тиру, безкаркасного надувного батуту.
4.2. ПП Ахметову Е. Ж.до встановлення атракціонів заключити угоду
з КП «Благоустрій» про вивіз сміття.
5.
Дозволити Іванків Ганні Василівні , жительці м. Яремче, ….,
розміщення тимчасової
споруди для здійснення підприємницької
діяльності (торгового павільйону) в м. Яремче по вул. Свободи біля
будинку №51/3 на орендованій земельній ділянці пл. 50 м. кв. терміном на
1 рік.
5.1. Іванків Г.В. до встановлення тимчасової споруди заключити
угоду з КП «Благоустрій» про вивіз сміття.
6.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Тараса Клим’юка, заступника начальника
відділу містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства міськвиконкому – головного
архітектора
м.Яремче Наталію Шемрай-Макарук, начальника відділу земельних
ресурсів міськвиконкому Ольгу Тимочко та начальника КП «Благоустрій»
Мирослава Палійчука.

Міський голова

Василь Онутчак

