Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 127 від 30.04.2020 р.

Про передачу комунальному підприємству Одеської міської ради «Узбережжя Одеси» на баланс для утримання об’єкта благоустрою – облаштованого пляжу для людей з інвалідністю, розташованого за адресою: 
місто Одеса, Київський район, 11 станція Великого Фонтану


Відповідно до статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 13, 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», рішення Одеської міської ради від 23 грудня 2005 року № 5050-ІV                        «Про делегування повноважень з передачі на баланс (в управління) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Одеси», з метою забезпечення належного утримання майна комунальної власності територіальної громади м. Одеси виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Передати комунальному підприємству Одеської міської ради «Узбережжя Одеси» на баланс для утримання об’єкт благоустрою – облаштований пляж для людей з інвалідністю, розташований за адресою: місто Одеса, Київський район, 11 станція Великого Фонтану, згідно з переліком (додається).

2. Доручити департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради та комунальному підприємству Одеської міської ради «Узбережжя Одеси» здійснити приймання-передачу обладнання та конструкцій, зазначених у пункті 1 цього рішення, в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Рябоконя П.М. 

Міський голова									Г. Труханов
 
Керуюча справами								О. Оніщенко





Додаток 
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради 
№ 127 від 30.04.2020 р.

ПЕРЕЛІК
обладнання та конструкцій, що підлягають передачі на баланс комунальному підприємству Одеської міської ради «Узбережжя Одеси» 

№ з/п
Назва обладнання та конструкцій
1.
Бетонні конструкції: 
 
 
Підпірні стіни ПС1, ПС2

Сходи Л1, Л2
2.
Приміщення та обладнання:
 
 
 
 
 
 
 
 
Санвузол для ММГН (серед іншого умивальники та унітази)

Медпункт для ММГН

Камера збереження та пункт охорони

Навіси 

Люки 

Зовнішні мережі водопроводу та каналізація (серед іншого насосна станція)

Електрощитова

Світильники LED

Опорні конструкції

Захисні огорожі
3.
Елементи благоустрою:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пандус

Тротуари (пішохідні доріжки)

Тренажери

Дошка палубна

Урни для сміття 

Лавки 

Топчани дерев’яні

Зонти пляжні

Роздягальні та душові




Керуюча справами								О. Оніщенко




