Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№433 від 24.12.2015р.
 
Про демонтаж тимчасових споруд

Відповідно до підпункту 2 пункту «б» статті 30 Закону України                      «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись  пунктом 16 рішення Одеської міської ради від 09 жовтня 2013 року № 3961-VI «Про розгляд подання заступника прокурора міста Одеси № 07/1-7690вз13 про скасування рішення Одеської міської ради від 18 липня 2013 року № 3646-VI                                      «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі»,  на підставі приписів  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 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. Головному управлінню Національної поліції 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 24.12.2015р. № 433
ПЕРЕЛІК
тимчасових споруд, що підлягають демонтажу

№
зп
Найменування
суб’єкта
господарювання
Адреса
(м. Одеса)
Вид
об’єкта
Підстави для включення
до демонтажу
Київський район
1
ФО-П
Люстдорфська дор., 142 а
пересувна тимчасова споруда (пристрій)
самовільно встановлена
2
ФО-П Мехтієв Е.Р. огли
просп. Академіка Глушка,  31а
тимчасова споруда
самовільно встановлена
Малиновський район
1
ФО-П 
вул. Щорса, 148
пересувна тимчасова споруда (трейлер)
самовільно встановлена
2
ФО-П 
вул. Щорса, 148
пересувна тимчасова споруда (трейлер)
самовільно встановлена
3
ФО-П Саруханов С.Д. огли
вул. Генерала  Вишневського, 3/5
тимчасова споруда
закінчився термін дії договору
4
ФО-П Мангул Д.І.
вул. Гайдара, 76
тимчасова споруда
закінчився термін дії договору
Приморський район
1
СВКФ «Діжеро»
вул. Тираспольська, 4
тимчасова споруда
самовільно встановлена
2
ФО-П Багрій-Шахматов Л.В.
пл.  Катерининська, 4а
пересувна тимчасова споруда (помост                     з огорожею літнього майданчика)
самовільно встановлена
3
ТОВ «Істок-ЛТД»
вул. Велика Арнаутська, 2

пересувна тимчасова споруда (навіс)
самовільно встановлена
4
ФО-П Гусь С.В.
вул. Катерининська, 12
пересувна тимчасова споруда  (помост  з огорожею літнього майданчика)
самовільно встановлена
5
ФО-П Рудакова Ю.А. 
пляж «Ланжерон»
пересувна тимчасова споруда (літній майданчик)
самовільно встановлена
6
ТОВ «Культурна спадщина»
пляж «Отрада»
пересувні тимчасові споруди (навіси) – 2 шт., 
помост – 5 шт., тимчасові 
споруди – 3 шт., пересувні тимчасові споруди – 3 шт., 
ряд тимчасових 
споруд – 3 шт. 

самовільно встановлені
7
ТОВ «Віола»
вул. Сегедська, 2
тимчасова споруда (зупинковий комплекс)
закінчився термін дії договору
8
ТОВ «Віола»
просп. Гагаріна/вул. Сегедська
тимчасова споруда
(зупинковий комплекс)
закінчився термін дії договору
9
ФО-П Поштаренко С.Л.
просп. Гагаріна, 23
пересувна тимчасова споруда (трейлер)
 закінчився термін дії договору
10
ТОВ «Чорноморочка»
вул. Сегедська/просп. Гагаріна
тимчасова споруда
закінчився термін дії договору
11
ФО-П Голуб Г.Д.
просп. Гагаріна, 23
тимчасова споруда
закінчився термін дії договору
12
ФО-П Жак-Саламанян В.Ю.
пл. Привокзальна, 2
ряд тимчасових споруд
закінчився термін дії договору
13
ФО-П Жак-Саламанян В.Ю.
пл. Привокзальна, 2
ряд тимчасових споруд
закінчився термін дії договору
14
ФО-П Жак-Саламанян В.Ю.
пл. Привокзальна, 2
ряд тимчасових споруд (три окремо розташовані ТС)
закінчився термін дії договору
15
ФО-П Осипов Є.Ю.
вул. Черняховського, 12
тимчасова споруда
закінчився термін дії договору
16
ФО-П Вердієв Д.Г. огли
вул. Черняховського, 3
тимчасова споруда
закінчився термін дії договору
17
ФО-П Дуков В.В.
вул. Черняховського, 1
тимчасова споруда
закінчився термін дії договору
18
ТОВ «Чорноморочка»
вул. Черняховського, 1
тимчасова споруда
закінчився термін дії договору
Суворовський район
1
ТОВ «Фірма Алнес О. ЛТД»
 вул. Героїв Сталінграда, 86
пересувна тимчасова споруда (намет)
самовільно встановлена
2
ФО-П Глухова
 Миколаївська дорога, 299
тимчасова споруда
самовільно встановлена
3
ФО-П 
 Миколаївська дорога, 299
тимчасова споруда
самовільно встановлена
4
ФО-П 
пров.  Миколи Плигуна,  1/1/
вул. Чорноморського козацтва, 39
тимчасова споруда
самовільно встановлена





           Керуюча справами                                                                       							  О. Оніщенко


 
 
 


