УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 23.01.2018р.

м. Яремче

№5

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 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. Продовжити термін розміщення тимчасових споруд (торгових
кіосків) для ведення підприємницької діяльності
в м.Яремче по
вул.Свободи (уч.Дрібка), терміном на 3 роки:
- ПП Буждиганчук Мар’яні Михайлівні, жительці с.Микуличин ..
- ПП Кашевко Ользі Василівні, жительці с.Уторопи, Косівського
району;
- ПП Сорохманюку Юрію Юрійовичу, жителю с.Микуличин, …
- ПП Кочержук Любові Степанівні, жительці м.Яремче, …;
- ПП Абрамовичу Роману Володимировичу, жителю м.Яремче, …;
- ПП Максим’юк Олександрі Тарасівні, жительці м.Яремче, …..;
- ПП Гуцуляку Василю Дмитровичу, жителю м.Яремче, ….
1.1. Відділу земельних ресурсів міськвиконкому (О.Тимочко) спільно
з приватними підприємцями на протязі десяти днів укласти договора
строкового сервітуту (угоди про використання земельних ділянок) на
земельні ділянки для розміщення тимчасових споруд.
1.2. Приватним підприємцям на протязі двох тижнів заключити
угоди з КП «Благоустрій» про вивіз сміття.
2. Продовжити ПП Болехівській Наталії Любомирівні, жительці
м.Яремче, …, термін розміщення тимчасової споруди (торгового

павільйону) для ведення підприємницької діяльності в м.Яремче по
вул.Свободи (на орендованій земельній ділянці в районі автостанції)
терміном на 3 роки.
2.1. Відділу земельних ресурсів міськвиконкому (О.Тимочко) на
протязі десяти днів укласти з ПП Болехівською Н.Л. договір строкового
сервітуту (угоду про використання земельної ділянки) на земельну
ділянку площею 52 м.кв для розміщення тимчасової споруди.
2.2. ПП Болехівській Н.Л. на протязі двох тижнів заключити угоду з
КП «Благоустрій» про вивіз сміття.
3. Дозволити Навчально-оздоровчому центру філії УМГ
«Прикарпаттрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» встановлення рекламного щита
в м.Яремче по вул. Свободи, навпроти АЗС «ОККО»,терміном на 5 років.
3.1. Навчально-оздоровчому
центру
філії
УМГ
«Прикарпаттрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» заключити угоду з міським
комунальним підприємством на період розміщення реклами.
4. Продовжити
ПП Гаєвій Наталії Михайлівній, жительці
с.Микуличин, дозвіл на розміщення виносної реклами в м.Яремче по
вул.Свободи. терміном до 31.12.2018р. :
- 1 шт. по вул.Свободи (в проході між алеями в районі фонтану);
- 1 шт. по вул.Свободи (в районі Ощадбанку);
- 1 шт. по вул.Свободи (в районі автовокзалу).
4.1. ПП Гаєвій Н.М. заключити з міським комунальним
підприємством угоду на розміщення виносної реклами.
5.
Встановити
приватному підприємцю Марійчину Андрію
Андрійовичу, жителю с. Яблуниця Яремчанської міської ради пріоритет
терміном на 3 місяці для оформлення документів на встановлення
рекламоносіїв в м.Яремче:
- білборд по вул. Свободи в районі АЗС «Окко».
5.1. Приватному підприємцю Марійчину Андрію Андрійовичу
заключити тимчасову угоду з міським комунальним підприємством на час
дії пріоритету.
6.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Тараса Клим’юка та заступника начальника
відділу містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального 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

