Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№292 від 30.10.2014р.
 
Про демонтаж тимчасових споруд

	Відповідно до пп. 2 п. «б» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись  ст. 16 рішення Одеської міської ради від 09.10.2013 р. № 3961-VI «Про розгляд подання заступника прокурора міста Одеси № 07/1-7690вз13 про скасування рішення Одеської міської ради від 18.07.2013 р. № 3646-VI «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі»,   на підставі приписів  спеціалістів управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. 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 власниками демонтувати відповідні тимчасові споруди за їх рахунок.

2. ОМУ ГУМВС України в Одеській області забезпечити громадський порядок та збереження майна під час демонтажу.

3. 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 30.10.2014р. №292


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              Живелюк О.О.
просп. Маршала                   Жукова, 83
тимчасова
споруда
закінчився термін дії договору оренди окремого індивідуально визначеного майна   
2
ФО-П Корнієнко А.В.
вул. Ільфа і Петрова, 35а
тимчасова споруда
закінчився термін дії договору оренди окремого індивідуально визначеного майна   
3
ФО-П Ренчковський М.Й.
вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 3/3
тимчасова споруда
закінчився термін дії договору оренди  окремого індивідуально визначеного майна   
4
ФО-П
просп. Маршала        Жукова, 3а
тимчасова споруда
самовільно встановлена
5
ФО-П Алієв А.
Люстдорфська дор., 58
тимчасова споруда
самовільне перенесення тимчасової споруди, порушення Правил утримання автомобільних доріг
6
ФО-П Любченко
вул. Академіка Корольова, 80
тимчасова споруда
експлуатація               з порушенням вимог правил роботи підприємств ресторанного господарства, відсутнє централізоване водопостачання та водовідведення
7
ФО-П 
Фонтанська дор., 165
тимчасова споруда
самовільно встановлена
8
ФО-П Герасименко С.К.
просп. Академіка Глушка, 13
тимчасова споруда
реконструкція площі Незалежності
Малиновський район
1
ФО-П
вул. Гайдара, 74 в
тимчасова споруда
самовільно встановлена
2
ФО-П Бершадська І.Ю.
вул. Валентини Терешкової, 13/15
тимчасова споруда
закінчився термін дії договору оренди окремого індивідуально визначеного майна   
3
ФО-П
вул. Академіка    Філатова, 84/86 (внутрішньоквартально)
тимчасова споруда
самовільно встановлена
4
ФО-П 
Бовбалан О.Я.
Тираспольське                     шосе, 27
тимчасова споруда (зупинковий комплекс)
закінчився термін дії договору оренди окремого індивідуально визначеного майна, незадовільний санітарний стан
5
ФО-П Алієв А.
вул. Степова, 15/17
тимчасова споруда
закінчився термін дії договору оренди окремого індивідуально визначеного майна, самовільне збільшення площі та відсутність паспорта прив’язки
6
ФО-П
вул. Валентини Терешкової, 13/15
тимчасова споруда
самовільно встановлена, павільйон "Рибалка"
7
ФО-П
вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 13
тимчасова споруда
самовільно встановлена
Приморський район
1
ФО-П
вул. Піонерська, 5
тимчасова споруда
самовільно встановлена
2
ФО-П Малишева А.В.
вул. Черняховського, 22
тимчасова споруда
у зв’язку із розробкою комплексної схеми по                  вул. Черняховського, закінчився термін дії договору оренди окремого індивідуально визначеного майна   
3
ФО-П Козло І.Я.
вул. Черняховського, 13-а
тимчасова споруда
у зв’язку із розробкою комплексної схеми по                     вул. Черняховського
4
ФО-П                               Вердієв Д.Г. огли
Фонтанська дор., 35
тимчасова
споруда
у зв’язку із розробкою комплексної схеми по                        вул. Черняховського
5
ФО-П Мільченко Г.М.
5-а ст. Великого Фонтану
тимчасова
споруда
у зв’язку із розробкою комплексної схеми по                      вул. Черняховського
6
ФО-П                   Назаров М.Г.
вул. Генуезька, 20
тимчасова
споруда
у зв’язку із розробкою комплексної схеми по                        вул. Черняховського
7
ПП «Гармаш»
вул. Маршала Говорова/  
вул. Черняховського
пересувна
тимчасова
споруда
у зв’язку із розробкою комплексної схеми по                       вул. Черняховського
8
ФО-П Глуханчук М.І.
вул. Сегедська/
вул. Армійська
тимчасова
споруда
закінчення терміну дії договору оренди окремого індивідуально визначеного майна   
9
ФО-П Алієв А.
вул. Кінна/ 
вул. Князівська
тимчасова
споруда
самовільне збільшення площі та відсутність паспорта прив’язки, закінчився термін дії договору оренди окремого індивідуально визначеного майна   
10
ФО-П Алієв А.
вул. Коблевська/                           пров. Маланова
тимчасова
споруда
самовільне збільшення площі  та відсутність паспорта прив’язки, закінчився термін дії договору  оренди окремого індивідуально визначеного майна   
11
ФО-П
пров. Економічний, 5
тимчасова
споруда
самовільно встановлена
12
ФО-П Трамбовецький І.Ю.
пляж «Аркадія»
тимчасова
споруда
самовільно встановлена
Суворовський район
1
ФО-П                  Фурсова  І.М.
гідропарк «Лузанівка»
пересувна
тимчасова споруда
(конструкція майданчика)
самовільно встановлена
2
ФО-П                       Фурсова  І.М.
гідропарк «Лузанівка»
тимчасова
споруда
самовільно встановлена
3
ТОВ «Вторма»
вул. Генерала                  Бочарова, 52
тимчасова
споруда
самовільно встановлена
4
ФО-П
просп. Добровольського, 114  (ринок «Північний»)
тимчасова
споруда
самовільно встановлена
5
ФО-П
просп. Добровольського, 114  (ринок «Північний»)
тимчасова
споруда
самовільно
встановлена, скарги
6
ФО-П
вул. Одарія, 2
тимчасова
споруда
"шаурма"
самовільно встановлена 
7
ФО-П
вул. Академіка Заболотного/                         просп. Добровольського
тимчасова
споруда
самовільно
встановлена
8
ФО-П                   Сізова В.О.
вул. Генерала                      Бочарова, 8-10
тимчасова
споруда
закінчився термін дії договору оренди окремого індивідуально визначеного майна, 
скарги на порушення правил  розміщення тимчасових споруд на перехресті доріг, реалізація алкогольних напоїв 
9
ФО-П
вул. Жоліо-Кюрі, 26
тимчасова споруда
самовільно встановлена
10
СП «Летючий голландець»
вул. Одарія, 3
група тимчасових споруд
закінчився термін дії договору оренди окремого індивідуально визначеного майна   
11
СП «Летючий голландець»
вул. Одарія, 3
тимчасова споруда
закінчився термін дії договору оренди окремого індивідуально визначеного майна   
12
СП «Летючий голландець»
вул. Одарія, 3
група тимчасових споруд
закінчився термін дії договору оренди окремого індивідуально визначеного майна   




Керуюча справами                                                                       О. Оніщенко
  



