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Про демонтаж тимчасових споруд







Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№
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
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



Вик. Машьянов 


