ПРОЕКТ









Про демонтаж некапітальних  пунктів
дрібно-роздрібної торговельної мережі



        Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Одеської міської ради від 04.07.2007 р. № 1466-V                           «Про нову редакцію установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в м. Одесі», на виконання приписів першого заступника прокурора міста Одеси про усунення порушень вимог містобудівного законодавства при розміщенні тимчасових торговельних майданчиків та листа санітарно-епідеміологічної станції міста Одеси                       від 05.08.2011 р. № 3-2/1098, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. 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 заходів з проведення демонтажу об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі  згідно з додатком.

2. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради (Мурадян Р.М.):   
2.1. У 10-денний термін після набуття чинності цього рішення надати приписи суб’єктам  господарювання щодо проведення ними демонтажу об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі.
2.2. У разі непроведення своєчасного демонтажу власниками демонтувати відповідні об’єкти дрібно-роздрібної торговельної мережі за рахунок власників.

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

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

5. 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
(м. Одеса)
Вид об’єкта
Київський район
1
ПП «Нова імперія»
Люстдорфська                    дорога, 146/1
торговельний
майданчик
2
ФО-П Данільчак Т.С.
12-а станція Великого Фонтану, пляж «Курортний»
кіоск
3
ТОВ «Леман»
13-а станція Великого Фонтану, пляж «Курортний»
торговельний
майданчик
4
ПП «Рубака-79»
13-а станція Великого Фонтану, пляж «Курортний»
павільйон з торговельним
майданчиком 
5
ФО-П Сауленко Д.І.
16-а станція Великого Фонтану, пляж «Золотий берег»
лоток з торговельним майданчиком
6
ФО-П Кравцова Н.В.
13-а станція Великого Фонтану, пляж «Курортний»
кіоск з торговельним майданчиком
7
ФО-П Тазагулова Л.Г.
14-а станція Великого Фонтану, пляж «Курортний»
кіоск з торговельним майданчиком


Приморський  район
8
ФО-П Губчік Т.М.
пров. Олександра Матросова, 4 ріг
просп. Шевченка, 2
торговельний
майданчик
9
ФО-П Погребняк К.А.
вул. Катерининська, 8/10
торговельний
майданчик
10
ФО-П Стокіч І.А.
Соборна площа, 2
торговельний
майданчик
11
ТОВ «Сушія»
вул. Гаванна, 12


торговельний
майданчик
12
ТОВ «Євролюкс трейдінг»
пляж «Аркадія», центральна алея
павільйон
13
ФО-П Стефанович А.Д.
пляж «Аркадія», центральна алея
павільйон
14
ТОВ «Епіцентр»
пляж «Аркадія»
торговельний майданчик
15
ТОВ «Паго-Рай»
пляж «Аркадія»
торговельний майданчик
Суворовський район
16
ФО-П Амерджанян
Гідропарк «Лузанівка»
павільйон




Керуюча справами                                                                       Т. Герасименко


Вик.: Мурадян  722-04-39


