Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 88 від 28.02.2018 р.
 
Про демонтаж тимчасових споруд
 

	Відповідно до підпункту 2 пункту «б» статті 30 Закону України                      «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 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 набрання 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
 

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 28.02.2018 р.
№ 88



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
ФО-П  Драганов І.К.
просп. Небесної Сотні
(Маршала Жукова), 10 б 
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін               
дії договору)
2
ПАТ «Одеський коровай»  
вул. Академіка Корольова, 70
тимчасова споруда
протиправно розміщена 
(закінчився термін               
дії договору)
3
ПАТ «Одеський коровай»  
вул. Академіка Корольова, 45/3
тимчасова споруда
протиправно розміщена 
(закінчився термін               
дії договору)
4
ФО-П  Гриневич О.А.
вул. Академіка Корольова, 59/
вул. Академіка Вільямса
тимчасова споруда
протиправно розміщена 
(закінчився термін               
дії договору)
5
ФО-П  Туріченко К.К.
просп. Небесної Сотні
(Маршала Жукова), 10 в 
тимчасова споруда

протиправно розміщена 
(закінчився термін               
дії договору)
6
ФО-П  Кедік О.М.
вул. Академіка Корольова, 76/1
тимчасова споруда

протиправно розміщена 
(закінчився термін               
дії договору)
Малиновський район
1
ФО-П Назарян М.С.
вул. Дальницька, 1
пересувна тимчасова споруда
протиправно розміщена
(розміщується без паспорта прив’язки та укладеного договору)
Приморський район
1
ПАТ «Одеський коровай» 
вул.  Коблевська, 25/
вул. Торгова, 21

тимчасова споруда

протиправно розміщена 
(закінчився термін                 дії договору)
2
ПП «Платон - М» 
вул. Новощіпний ряд, 25 а

ряд тимчасових споруд та пересувна тимчасова споруда

протиправно розміщені
(розміщуються без паспортів прив’язки та укладених договорів)
3
ФО-П Діч А.Я.
вул. Новощіпний ряд, 27
тимчасова споруда
протиправно розміщена 
(закінчився термін                 дії договору)
4
ФО-П Бондар В.В.
просп.  Шевченка, 15/3
пересувна тимчасова споруда (трейлер)
протиправно розміщена
(розміщується без паспорта прив’язки та укладеного договору)
Суворовський район
1
ПАТ «Одеський коровай»
вул. Михайла Грушевського, 52
тимчасова споруда

протиправно розміщена
(закінчився термін                 дії договору)
2
ПАТ «Одеський коровай»
вул. Сергія  Ядова, 24
тимчасова споруда
протиправно розміщена 
(закінчився термін                 дії договору)
3
ВКФ «Агромарін»
вул. Академіка Заболотного, 56/4
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін                 дії договору)
4
ВКФ «Агромарін»
просп. Добровольського, 100
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін                 дії договору)
5
ТОВ «Алнес ОЛТД»
вул. Героїв оборони  Одеси
(Героїв Сталінграду), 86 
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін                 дії договору)
6
ТД «Преображенський» 
просп. Добровольського, 109
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін                 дії договору)
7
ФО-П Султан Абдульрахман Султан  Ахмед
вул. Семена Палія
(Дніпропетровська дор.), 70 
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін                 дії договору)
8
ФО-П Кущінський С.І.
вул. Давида Ойстраха, 1 
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін                 дії договору)
9
ФО-П Гольцман Ю.А.
вул. Героїв оборони  Одеси (Героїв Сталінграду)/ 
просп. Добровольського, 82
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін                 дії договору)
10
ФО-П Гольцман Ю.А.
просп. Добровольського/ 
вул. Давида Ойстраха
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін                 дії договору)
11
ТОВ «Чорноморочка» 
вул. Давида Ойстраха, 2 
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін                 дії договору)
12
ФО-П Атанасов С.І.
вул. Академіка Заболотного, 54
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін                 дії договору)
13
ФО-П Атанасов С.І.
вул. Семена Палія
(Дніпропетровська дор.), 28/
вул. Марсельська
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін                 дії договору)
14
ФО-П Сітнікова О.Ю.
вул. Героїв оборони  Одеси
(Героїв Сталінграду), 86 
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(розміщується без паспорта прив’язки та укладеного договору)
15
ФО-П Сітнікова О.Ю.
вул. Марсельська/
вул. Семена Палія
(Дніпропетровська дор.), 80 
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін                 дії договору)
16
ФО-П Вівчарик О.О.
вул. Академіка Заболотного, 54
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін                 дії договору)
17
ФО-П Жмурко А.В.
вул. Михайла Грушевського, 52
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін                 дії договору)
18
ФО-П Савельєв О.О.
вул. Академіка Заболотного, 54/2
група тимчасових споруд
протиправно розміщені
(закінчився термін                 дії договорів)
19
ФО-П Савельєв О.О.
вул. Академіка Заболотного, 54/2
група тимчасових споруд
протиправно розміщені
(закінчився термін                 дії договорів)
20
ФО-П Савельєв О.О.
вул. Академіка Заболотного, 54/2
група тимчасових споруд
протиправно розміщені
(закінчився термін                 дії договорів)
21
ФО-П Савельєв О.О.
вул. Сергія Ядова, 61/
вул. Михайла Грушевського, 52 а
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін                 дії договору)
22
ФО-П Савельєв О.О.
вул. Сергія Ядова, 61/
вул. Михайла Грушевського, 52 а
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін                 дії договору)
23
ФО-П Савельєв О.О.
вул. Сергія Ядова, 61/
вул. Михайла Грушевського, 52 а
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(закінчився термін           дії договору)


Керуюча справами                                                                       						        О. Оніщенко



