ПРОЕКТ доопрацьовано 27.04.2017р.

Про демонтаж тимчасових споруд

	Відповідно до підпункту 2 пункту «б» статті 30 Закону України                      «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись пунктом 16          Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у місті Одесі, затверджених рішенням Одеської міської ради                від 09 жовтня  2013 року № 3961-VI, на підставі приписів управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради виконавчий комітет Одеської міської ради
	
ВИРІШИВ: 

		1. Доручити управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради: 
		1.1. Вжити заходів з демонтажу тимчасових споруд згідно з переліком (додається). 
		1.2. У 5-денний термін з дати набуття чинності цього рішення надати приписи суб’єктам господарювання щодо проведення ними демонтажу тимчасових споруд власними силами за власний рахунок. 
		1.3. У разі непроведення своєчасного демонтажу суб’єктами господарювання демонтувати відповідні тимчасові споруди за рахунок міського бюджету з наступним відшкодуванням суб’єктами господарювання видатків на демонтаж, евакуацію та охорону на штрафному майданчику. 

		2. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в Одеській області забезпечити громадський порядок та збереження майна під час демонтажу. 

		3. Доручити департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради інформувати через засоби масової інформації про прийняте рішення. 

		4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Янчука О.Б. 

Міський голова 									Г. Труханов
 
Керуюча справами								О. Оніщенко
 
Вик.: Машьянов 722-04-39
          (Шульга 32-81-68)
 Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№


ПЕРЕЛІК
тимчасових споруд, що підлягають демонтажу
	

№
з/п
Найменування
суб’єкта
господарювання
Адреса
(м. Одеса)
Вид
об’єкта
Підстави для включення
до демонтажу
Київський район
1
ДП «Прес-служба Одеси»
просп. Академіка Глушка, 16

тимчасова споруда
протиправно розміщена (розміщується без паспорта прив’язки та укладеного договору )
2
ФО-П Муртазова Г.А.
вул. Академіка Корольова, 26а
тимчасова споруда  
протиправно розміщена (розміщується без паспорта прив’язки та укладеного договору )
3
ФО-П Кошик І.А.
вул. Академіка Корольова, 72/
просп. Академіка Глушка, 13
тимчасова споруда 
протиправно розміщена
(закінчився термін               
дії договору)
4
ФО-П  Кіковський С.М.
вул. Академіка Корольова/ просп. Академіка Глушка, 13
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін               
дії договору)
5
ТОВ «Море смаку»  
вул. Академіка Корольова, 79
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін               
дії договору)
6
ДП «Прес-служба Одеси»
вул. Академіка Корольова, 33
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін               
дії договору)
7
ФО-П Замула Л.В.
вул. Академіка Корольова, 79
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін               
дії договору)
8
ФО-П Замула Л.В.
вул. Ільфа і Петрова, 19
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін               
дії договору)
9
ФО-П Апостолов С.О.
вул. Левітана (сквер імені Академіка Корольова)
тимчасова споруда
протиправно розміщена (розміщується без паспорта прив’язки та укладеного договору )
10
ФО-П Фрунзе М.Й.
просп. Маршала Жукова, 10
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін               
дії договору)

Малиновський район

1
ФО-П Арутюнян В.А.
вул. Гайдара, 3
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін                 дії договору)
2
ФО-П Іванова К.Г.
вул. Іцхака Рабіна/
вул. Академіка Філатова, 94
тимчасова споруда 
протиправно розміщена
(закінчився термін                 дії договору)
3
ТОВ «Чайка» 
вул. Генерала Петрова, 33/
вул. Гайдара
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін               
дії договору)
4
ФО-П Тумбрукакі В.І.
вул. Гайдара, 1
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін               
дії договору)
5
ФО-П Мкртічян О.Г.
вул. Академіка Філатова, 31
тимчасова споруда (зупинковий комплекс)
протиправно розміщена
(закінчився термін               
дії договору)
6
ФО-П Козубенко В.І.
вул. Іцхака Рабіна, 1
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін               
дії договору)
7
ФО-П Красовський В.Ю.
вул. Мечникова, 108
тимчасова споруда
протиправно розміщена (розміщується без паспорта прив’язки та укладеного договору )
Приморський район  
1
ФО-П Кириченко С.А.
вул. Велика Арнаутська, 2б/2
пересувна тимчасова споруда
протиправно розміщена (розміщується без паспорта прив’язки та укладеного договору )
2
ФО-П Бондар В.В.
просп. Шевченка, 15/3 
пересувна тимчасова споруда (трейлер)
протиправно розміщена (розміщується без паспорта прив’язки та укладеного договору )
3
ФО-П Рижак В.С.
вул. Мечникова, 15/вул. Торгова
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін                 дії договору)
4
ТОВ «Гефест-білдінг»  
пров. Кордонний, 2/2
тимчасова споруда
протиправно розміщена (розміщується без паспорта прив’язки та укладеного договору )
Суворовський район
1
ФО-П Боровік Л.О.
Дніпропетровська дорога, 123
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін                 дії договору)
2
ФО-П Кіковський С.М.
Дніпропетровська дорога, 118
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін                 дії договору)
3
ФО-П Істратов І.М.
просп. Добровольського, 126
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін                 дії договору)
4
ФО-П Сомова О.В.
вул. Героїв Сталінграду, 86
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін                дії договору)
5
ФО-П Кутняк А.С.
вул. Академіка Воробйова,  24
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін                 дії договору)
6
ФО-П Єфімов В.М.
вул. Штильова, 12
група тимчасових споруд
протиправно розміщені
(закінчився термін                 дії договору)
7
ФО-П Кущінська Н.М.
вул.  Генерала Бочарова, 47

група тимчасових споруд
протиправно розміщені
(закінчився термін                 дії договору)
8
ФО-П Кущінська Н.М.
вул.  Генерала Бочарова, 43


група тимчасових споруд
протиправно розміщені
(закінчився термін                 дії договору)
9
ФО-П Кущінська Н.М.
Дніпропетровська дорога, 118
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін                 дії договору)
10
ФО-П Сомова О.В.
вул. Генерала Бочарова/
Дніпропетровська дорога, 118
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін                 дії договору)
11
ФО-П Павлова В.А.
просп. Добровольського, 98

група тимчасових споруд
протиправно розміщені
(закінчився термін                 дії договору)
12
ФО-П Чернявська Г.С.
вул. Одарія, 7
тимчасова споруда
протиправно розміщена (розміщується без паспорта прив’язки та укладеного договору )
13
ФО-П Чернявська Г.С.
вул. Чорноморського козацтва, 2
тимчасова споруда
протиправно розміщена (розміщується без паспорта прив’язки та укладеного договору )




Керуюча справами                                                                       						        О. Оніщенко



 


