УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 25.07.2017

м. Яремче

№ 64

Про надання дозволів на
розміщення 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 об’єктів сфери розваг в м.Яремче, та
керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
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. Погодити благодійній організації «Золота генерація» м.Коломия, …,
проведення ігрового майданчику з програмою «Країна змін» на території
Будинку культури м.Яремче 28-30 липня 2017 року з 16.00год до 20.00 год. за
згодою відділу культури Яремчанського міськвиконкому.
1.2. БО «Золота генерація» заключити угоду з КП «Благоустрій» про
вивіз сміття.
2. Погодити Приватному підприємству «Продюсерський центр
«Гастролі в Україні», Дніпропетровська область, м.Нікополь, …, розміщення
цирку-шапіто «Аполлон» в період з 09.08.2017р. по 17.08.2017 р. по вул.
Свободи ( територія, прилегла до філії «Приватбанку») в м. Яремче.
2.1. 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 цирку-шапіто.
2.2. ПП «Продюсерський центр «Гастролі в Україні» виконувати
правила дотримання тиші в громадських місцях та правила благоустрою
міста, забезпечити вільний прохід по території до будівлі «Приватбанку».
3.Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від
27.06.2017 №54, виклавши пункт 4 та підпункт 4.1 в такій редакції:
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« 4. Погодити ФОП Ахметову Енкебаю Жанабайовичу, … розміщення
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 70
м.кв. для розміщення призового тиру, безкаркасного надувного батуту.»
4.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 міськвиконкому Ольгою Тимочко та начальником КП
«Благоустрій» Мирославом Палійчуком.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

