УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 25.06.2019

м. Яремче

№ 63

Про надання дозволів на
розміщення малих
архітектурних форм 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 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. №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 ТзОВ «Джерело», м.Яремче, вул.Свободи,199,
розміщення групи тимчасових споруд (торгових павільйонів) для ведення
підприємницької діяльності в м. Яремче по вул.Свободи (біля будівлі
№300) на період дії договору оренди земельної ділянки.
1.1. ТзОВ «Джерело» на протязі десяти днів укласти угоду з КП
«Благоустрій» про вивіз сміття.
2. Продовжити ФОП Вінтоняку Мирославу Михайловичу , …,
розміщення тимчасової споруди (торгового павільйону) для здійснення
підприємницької діяльності на власній земельній ділянці по вул. Свободи
в м. Яремче, терміном на 3 роки .
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2.1. ФОП Вінтоняку М.М. на протязі десяти днів продовжити угоду
з КП «Благоустрій» про вивіз сміття.
3.
Дозволити Гуменюку Павлу Юрійовичу, …., розміщення
тимчасової споруди (торгового павільйону) для ведення підприємницької
діяльності в м. Яремче по вул.Ковпака, на період дії договору оренди
земельної ділянки.
3.1. Гуменюку П.Ю.на протязі десяти днів укласти угоду з КП
«Благоустрій» про вивіз сміття.
4. Дозволити Жолобу Василю Миколайовичу, … розміщення
тимчасової
споруди
(торгового
павільйону)
для
здійснення
підприємницької діяльності в м.Яремче по вул.Свободи,(в районі буд.
№365) на власній земельній ділянці, терміном на 3 роки.
4.1. Жолобу В.М.на протязі десяти днів укласти угоду з КП
«Благоустрій» про вивіз сміття.
5. Погодити Приватному підприємству «Продюсерський центр
«Гастролі в Україні», Дніпропетровська область, м.Нікополь, розміщення
цирку-шапіто «Аполлон» в період з 29.06.2019р. по 05.07.2019 р. в м.
Яремче по вул. Свободи ( територія, прилегла до будівлі Укртелекому),
при умові погодження власників та користувачів земельних ділянок.
5.1. Відділу земельних ресурсів міськвиконкому (О.Тимочко) на
протязі десяти днів укласти з ПП «Продюсерський центр «Гастролі в
Україні» угоду про використання земельної ділянки площею 900 м кв. для
розміщення цирку-шапіто.
5.2. ПП «Продюсерський центр «Гастролі в Україні» виконувати
правила дотримання тиші в громадських місцях та правила благоустрою
міста.
5.3. ПП «Продюсерський центр «Гастролі в Україні» укласти угоду з
КП «Благоустрій» про вивіз сміття.
6. Продовжити СПД Волошину Сергію Ярославовичу, жителю
м.Яремче, вул. Ковпака,12/1,…. розміщення малої архітектурної форми
для сезонної торгівлі в м.Яремче по вул. Свободи (в районі торгового
комплексу «Яремче») терміном з 01.07.2019р. до 01.07.2020р.
6.1. Відділу земельних ресурсів міськвиконкому (О.Тимочко)
укласти з СПД Волошиним С.Я. угоду про використання земельної
ділянки площею 54 м.кв. під обслуговування малої архітектурної форми
для сезонної торгівлі.
7.
Погодити ФОП Гах Василю Дмитровичу , …. розміщення
рекламного засобу (банер) на будівлі ринку по вул. Галицька,1.
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8. 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

