Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№155 від 28.05.2015р.

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 18.07.2013 р. № 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 власними силами суб’єктами господарювання 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
 
Заступник міського голови, 
т.в.о. керуючої справами                                                                    З. Цвірінько 
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 28.05.2015р. № 155


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  
просп. Маршала Жукова, 30а
тимчасова споруда
(контейнер)
самовільно встановлена
2
ФО-П  
просп. Маршала Жукова, 30а
тимчасова споруда
(контейнер)
самовільно встановлена
3
 ФО-П Камбері О.В.
Адміральський просп./
вул. Суднобудівна
тимчасова споруда
закінчився  термін дії договору
4
ФО-П Кумунц
просп. Маршала Жукова, 10
тимчасова
споруда
закінчився термін дії договору оренди
5
ФО-П Астанов
вул. Академіка Корольова, 114
тимчасова
споруда
закінчився термін дії договору оренди
6
ТОВ «Медіа-Курсор»
вул. Академіка Корольова, 120
тимчасова
споруда
закінчився термін дії договору оренди
7
ФО-П Авдєєва С.П.
просп.  Академіка Глушка, 11/3
пересувна тимчасова споруда
(намет)
закінчився термін дії договору оренди, реалізація алкогольних напоїв
8
ФО-П Ізяков О.Н.
вул. Левітана, 118/ просп. Маршала Жукова
тимчасова споруда
на 
демонстра-ційному майданчику
самовільно встановлена
9
ФО-П Поздєєва Х.І.
вул. Левітана, 118
тимчасова споруда
на 
демонстра-ційному майданчику
самовільно встановлена
10
ФО-П Копкін 
вул. Ільфа і Петрова, 18а
тимчасова споруда
на 
демонстра-ційному майданчику автосалону
самовільно встановлена
11
ФО-П Стасюк
просп.  Академіка Глушка, 20в
тимчасова споруда на 
демонстра-ційному майданчику
автосалону
«АЛЬПИНА»
самовільно встановлена
12
ФО-П 
вул. 25-ї Чапаєвської               дивізії, 2
тимчасова споруда на 
демонстра-ційному майданчику автосалону 
«ГОЛД-АВТО»
самовільно встановлена
13
ФО-П
вул. 25-ї  Чапаєвської             дивізії/
вул. Космонавта Комарова, 12
тимчасова споруда на 
демонстра-ційному майданчику автосалону «TRADE CAR»
(на території таксопарку)
самовільно встановлена
14
ФО-П Васильків
вул. 25-ї  Чапаєвської                 дивізії, 2а
тимчасова споруда на 
демонстра-ційному майданчику автосалону 
самовільно встановлена
15
ФО-П
Люстдорфська            дор., 114/2
тимчасова споруда на 
демонстра-ційному майданчику автосалону 
«АВТОПОДІУМ»
самовільно встановлена
16
ФО-П 
Шкільний аеродром, 1а
тимчасова споруда на 
демонстра-ційному майданчику автосалону
«ПЛАТІНУМ-АВТО» 
самовільно встановлена
17
ФО-П
вул. 25-ї  Чапаєвської дивізії/
вул. Космонавта Комарова, 12
тимчасова споруда на 
демонстра-ційному майданчику автосалону  «АВТО-СИТИ 2» (на території таксопарку)
самовільно встановлена
18
ФО-П
вул. 25-ї  Чапаєвської дивізії/
вул. Космонавта Комарова, 12
тимчасова споруда на 
демонстра-ційному майданчику автосалону «АВТО-СИТИ» (на території таксопарку)
самовільно встановлена
19
ФО-П Логвіненко 
вул.  Космонавта Комарова, 12
тимчасова споруда на 
демонстра-ційному майданчику автосалону (на території таксопарку)


самовільно встановлена
20
ФО-П Фомін О.Г.
просп. Маршала Жукова, 6а
тимчасова споруда на 
демонстра-ційному майданчику автосалону (ФА-Армада)
самовільно встановлена
21
ФО-П 
вул. 25-ї  Чапаєвської                 дивізії, 2
тимчасова споруда на 
демонстра-ційному майданчику автосалону
самовільно встановлена
22

ФО-П Шулянський Ю.В.
Адміральський просп./
вул. Суднобудівна
тимчасова споруда
відсутній паспорт прив’язки
23
ФО-П Костенко
Адміральський просп./
вул. Суднобудівна, 11
тимчасова споруда
відсутній паспорт прив’язки
24
ФО-П Сумакова
Адміральський просп./ 
вул. Суднобудівна
тимчасова споруда
відсутній паспорт прив’язки
Малиновський район
1
ФО-П Тросницький
вул. Академіка Філатова, 55

тимчасова споруда
(зупинковий
комплекс)

закінчився термін дії договору 
2
ФО-П Алієв А.Н.
вул. Чернишевського, 4
тимчасова споруда
закінчився термін дії договору 
3
ФО-П Алієв А.Н.
вул. Генерала Петрова, 25
тимчасова споруда
закінчився термін дії договору 
4
ФО-П Земфіров
вул. Новикова, 3
пересувна тимчасова споруда (літній майданчик
кафе «Вишня»)
самовільно встановлена
5
ПП «Стамбул-2009»
вул. Академіка Філатова, 60
пересувна тимчасова споруда (літній майданчик
кафе «Стамбул -2009»)
самовільно встановлена
6
ФО-П
вул. 25-ї Чапаєвської                дивізії, 15
тимчасова споруда на 
демонстра-ційному майданчику автосалону 
самовільно встановлена
7
ФО-П
вул. 25-ї Чапаєвської дивізії,15
тимчасова споруда на 
демонстра-ційному майданчику автосалону 
самовільно встановлена
8
ФО-П
вул. 25-ї Чапаєвської               дивізії, 9
тимчасова споруда на 
демонстра-ційному майданчику автосалону 
самовільно встановлена
9
ФО-П
вул. 25-ї  Чапаєвської дивізії,9
тимчасова споруда на 
демонстра-ційному майданчику автосалону 
самовільно встановлена
10
ФО-П
вул. 25-ї  Чапаєвської дивізії,13
тимчасова споруда на 
демонстра-ційному майданчику автосалону – 2 шт.
самовільно встановлена
11
ФО-П Шапіро
вул. Разумовська, 29
тимчасова споруда на 
демонстра-ційному майданчику автосалону 
самовільно встановлена
12
ФО-П  Науменко С.А.
вул. Генерала Петрова, 72
тимчасова споруда на 
демонстра-ційному майданчику автосалону «Лукойл»
самовільно встановлена
13
ФО-П Замараєв
вул. Іцхака                 Рабіна, 26а
тимчасова споруда на 
демонстра-ційному майданчику автосалону 

самовільно встановлена
14
ТОВ «Агроком»
(Салюс)
вул. Радісна, 1
тимчасова споруда
закінчено термін дії договору, розташовано на зеленій зоні
15
ТОВ «Чорноморочка»
вул. Радісна, 1
тимчасова споруда
закінчено термін дії договору, розташовано на зеленій зоні
16
ДП «Прес-служба Одеси»
вул. Радісна, 1
тимчасова споруда
самовільно встановлена 
(за договором оренди адреса розташування: 
м. Одеса,                   вул. Радісна, 2)
17
ФО-П Мамедов Н.А.
вул. Радісна, 1
тимчасова споруда
закінчено термін дії договору
18
ФО-П  Шабловська Т.В.
вул. Академіка Філатова, 18
пересувна тимчасова споруда
(трейлер)
закінчено термін дії договору
19
ТОВ «Чорноморочка»
вул. Академіка Філатова, 18
тимчасова споруда
закінчено термін дії договору оренди
20
ФО-П Жеребцов В.М.
вул. Академіка Філатова, 29
тимчасова споруда
(зупинковий комплекс)
закінчено термін дії договору оренди
21
ФО-П  Марунчак Н.О.
вул. Валентини Терешкової, 21
тимчасова споруда
реалізація алкогольних напоїв без ліцензії
22
ФО-П  Марунчак Н.О.
вул. Маршала Малиновського, 71/1
тимчасова споруда
реалізація алкогольних напоїв без ліцензії
23
ФО-П  Матевосян Г.В.
вул. Академіка Філатова, 55
тимчасова споруда
(зупинковий комплекс)
відсутній паспорт прив’язки
Приморський район
1
ФО-П Гусейнов
вул. Ніжинська/
вул. Льва Толстого
тимчасова споруда
(зупинковий комплекс)
закінчився термін дії договору оренди, реалізація шаурми без централізованого водопостачання та водовідведення, скарги
2
ФО-П Мелікян А.А.
вул. Рішельєвська, 9-а
тимчасова споруда
розташовано в центральній частині міста, де заборонено розміщувати тимчасові споруди 
3
ФО-П Клюндт  О.А.
вул. Новосельського, 68
тимчасова споруда
(на території Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України)
самовільно встановлена,
скарги єпископа НЄЛЦУ
4
ФО-П
просп. Шевченка/
вул. Семінарська
тимчасова споруда
самовільно встановлена
5
ФО-П
Гагаринське               плато, 5
пересувна тимчасова споруда
самовільно встановлена
6
ФО-П Куликове поле
Куликове поле
торговельний ряд ТС
самовільно встановлена
7
ФО-П Шишко К.В. 
Фонтанська дор., 17/1
пересувна тимчасова споруда
(трейлер)
закінчився термін дії договору оренди
8
ТОВ «Медіа-курсор»
вул. Разумовська, 75 (автовокзал)
тимчасова споруда
встановлена                    без паспорта прив'язки
9
ФО-П
вул. Середньофонтанська, 26б
тимчасова споруда
самовільно встановлена
10
ФО-П Кашуба А.А.
вул. Преображенська, 46 ріг
вул. Жуковського, 42
тимчасова споруда
(літній майданчик)
кафе «Одеса-мама»
самовільно встановлена
Суворовський район
1
ФО-П Савань М.А.
просп. Добровольського, 153
тимчасова споруда

закінчився термін дії договору оренди 
2
ФО-П
Дніпропетровська дор., 108
пересувна тимчасова споруда (літній майданчик)
кафе «Божоле»
самовільно встановлена
3
ФО-П
вул. Махачкалинська, 2
тимчасова споруда
самовільно встановлена (реалізація алкогольних напоїв)
4
ФО-П Ткаченко
вул. Марсельська, 5
тимчасова споруда

самовільно встановлена, реалізація алкогольних напоїв
5
ФО-П
вул. Чорноморського козацтва, 2
тимчасова споруда
самовільно встановлена,
реалізація алкогольних напоїв
6
ФО-П Деміденко 
вул. Генерала Бочарова, 41
тимчасова споруда
самовільно встановлена
7
ФО-П Бондаренко Р.
вул. Академіка Заболотного, 1
торговельний ряд тимчасових споруд –                 20 шт.
самовільно встановлені





Заступник міського голови, 
т.в.о. керуючої справами                                                            З. Цвірінько

