ПРОЕКТ

Про скасування документів дозвільного 
характеру, виданих на об’єкти пересувної
дрібно-роздрібної торговельної  мережі та 
їх  демонтаж 


         Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з прийняттям  Податкового кодексу України відмінений збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг, що є підставою  для  відміни  дозволів на розміщення, які були видані після набуття чинності Податковим кодексом України, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Скасувати дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі, громадського харчування та сфери послуг  від 01.06.2011 р. № 224, який виданий фізичній особі-підприємцю Вихованець В.В. на лоток за адресою: м. Одеса,                           вул. Гаванна ріг вул. Дерибасівської.

2. Скасувати дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі, громадського харчування та сфери послуг  від 01.04.2011 р. № 201, який виданий               фізичній особі-підприємцю Бабіну О.В. на лоток за адресою: м. Одеса,                               вул. Дерибасівська.

3. Скасувати дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі, громадського харчування та сфери послуг  від 01.04.2011 р. № 206, який виданий фізичній особі-підприємцю Бабіну О.В. на лоток за адресою: м. Одеса, Приморський бульвар.

4. Скасувати дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі, громадського харчування та сфери послуг  від 01.04.2011 р. № 200, який виданий фізичній особі-підприємцю Бабіну О.В. на лоток за адресою: м. Одеса, Театральна площа.
5. Скасувати дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі, громадського харчування та сфери послуг  від 01.04.2011 р. № 199, який виданий фізичній особі-підприємцю Бабіну О.В. на лоток за адресою: м. Одеса, Приморський бульвар.

6.  Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради (Мурадян Р.М.), ОМУ ГУМВС України в Одеській області (Босенко В.В.) терміново вжити заходи з проведення демонтажу об’єктів пересувної  дрібно-роздрібної торговельної мережі  згідно з додатком.

7. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради (Мурадян Р.М.) у строк до 30.12.2011 р. надати приписи суб’єктам  господарювання щодо проведення ними демонтажу об’єктів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі.

8. У разі непроведення своєчасного демонтажу власниками, управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради (Мурадян Р.М.) демонтувати відповідні об’єкти дрібно-роздрібної торговельної мережі за рахунок власників.

9. ОМУ ГУМВС України в Одеській області (Босенко В.В.) забезпечити громадський порядок та збереження майна під час демонтажу.

10. Департаменту інформації  та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради (Ткач І.І.) інформувати через засоби масової інформації про прийняте рішення.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Черненка С.О.



Міський голова                                                          		О. Костусєв




Керуюча справами                                                     		Т. Герасименко





Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 
№ 


№
з/п
Найменування суб’єкта господарювання
Адреса
Вид об’єкта
Приморський  район
1.
ФО-П Бабін О.В.
Приморський бульвар
лоток сувеніри
2.
ФО-П Бабін О.В.
Приморський бульвар
лоток сувеніри
3.
ФО-П Бабін О.В.
вул. Дерибасівська
лоток сувеніри 
4.
ФО-П Вихованець В.В.
вул. Гаванна ріг                                  вул. Дерибасівської
лоток сувеніри
5.
ФО-П Дякончук Е.Ш.
Приморський бульвар
лоток морозиво
6.
ФО-П Дякончук Е.Ш.
Театральна площа
лоток морозиво
7.
ФО-П Вихованець В.В.
вул. Ланжеронівська ріг                     вул. Рішельєвської
лоток сувеніри
8.
ФО-П Вихованець В.В.
вул. Дерибасівська ріг                   пров. Віце-адмірала Жукова
лоток сувеніри
9.
ФО-П Вихованець В.В.
вул. Преображенська, 30
лоток сувеніри
10.
ФО-П Вихованець В.В.
Приморський бульвар
лоток сувеніри
11.
ФО-П Бабін О.В.
Театральна площа
лоток сувеніри 




Керуюча справами                                                                     Т. Герасименко

Вик.: Мурадян 722-04-39


