Проект доопрацьовано 18.02.2020 р.
 
Про демонтаж тимчасових споруд
 

Відповідно до підпункту 2 пункту «б» статті 30 Закону України                      «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 16 Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності                                    у місті Одесі, затверджених рішенням Одеської міської ради від 09 жовтня                           2013 року № 3961-VI, на підставі приписів управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради виконавчий комітет Одеської міської ради
	
ВИРІШИВ: 

		1. Доручити 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 набрання чинності цим рішенням 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. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в Одеській області забезпечити громадський порядок та збереження майна               під час демонтажу. 

		3. Доручити управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення у друкованому засобі масової інформації у встановлений чинним законодавством України термін.

		4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Янчука О.Б. 


Міський голова 									Г. Труханов
 

Керуюча справами								О. Оніщенко
 
Вик.: Машьянов 740-75-90
          (Шульга 740-75-82)
 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.
Суб’єкт господарювання невідомий
вул. Академіка Корольова, 122/1
група тимчасових споруд
протиправно розміщені
(розміщуються без паспорта прив’язки та укладеного договору)
2.
ФОП Шишлова С.С.
просп. Небесної Сотні, 14в
пересувна тимчасова споруда
протиправно розміщена
(розміщується без паспорта прив’язки та укладеного договору)
3.
Суб’єкт господарювання невідомий
вул. Академіка Корольова, 75
група тимчасових споруд
протиправно розміщені
(розміщуються без паспорта прив’язки та укладеного договору)
4.
ТОВ «Коровай Рітейл»
просп. Небесної Сотні, 30
тимчасова споруда 
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
5.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Космонавта Комарова, 10/1
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
6.
ТОВ «Коровай Рітейл»
просп. Академіка Глушка, 12
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
7.
ТОВ «Коровай Рітейл»
Люстдорфська дорога, 170
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
8.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Академіка Вільямса, 73
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
9.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Суднобудівна/ 
просп. Адміральський, 1в
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
10.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Варненська, 2/2
тимчасова споруда
протиправно розміщена (розміщується без паспорта прив’язки та укладеного договору)
11.
ТОВ «Одеський коровай»
вул. Академіка Вільямса, 69
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
12.
ТОВ «Одеський коровай»
Люстдорфська дорога, 125/1/ вул. Шишкіна
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
13.
ТОВ «Одеський коровай»
просп. Небесної Сотні, 3
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
14.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Академіка Корольова/
просп. Академіка Глушка, 13
тимчасова споруда
протиправно розміщена (розміщується без паспорта прив’язки та укладеного договору)

15.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Олександра Невського, 57
тимчасова споруда
протиправно розміщена (розміщується без паспорта прив’язки та укладеного договору)

16.
Суб’єкт господарювання невідомий
просп. Академіка Глушка, 17/2
тимчасова споруда
протиправно розміщена (розміщується без паспорта прив’язки та укладеного договору)

Малиновський район
1.
ФОП Коваленко В.М.
вул. Інглезі, 9 (кінцева зупинка 10 тролейбуса)
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(розміщується без паспорта прив’язки та укладеного договору)
2.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Дальницька, 1/
вул. Степова
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
3.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Паркова, 71
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
4.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. 3-й Травневий, 35
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
5.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Болгарська, 8
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
6.
ТОВ «Коровай Рітейл»
пров. Високий, 2/ 
вул. Болгарська
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
7.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Інглезі, 20а
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
8.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Крайня, 1
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
9.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Василя Стуса, 1в
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
10.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Картамишевська, 40
тимчасова споруда
протиправно розміщена (розміщується без паспорта прив’язки та укладеного договору)
11.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Космонавтів, 14
тимчасова споруда
протиправно розміщена (розміщується без паспорта прив’язки та укладеного договору)

Приморський район

1.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Мала Арнаутська, 2
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
2.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Розкидайлівська, 28/30
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
3.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Академічна, 3
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
4.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Колонтаївська, 44/ 
вул. Скісна
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
5.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Канатна, 100/4
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
6.
ТОВ «Коровай Рітейл»
Херсонський сквер, 1
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
7.
ТОВ «Коровай Рітейл»
пров. Шампанський 
(біля будинку № 10/1 по 
просп. Шевченка)
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
8.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Пішонівська, 27
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
9.
ТОВ «Одеський коровай»
вул. Гаванна, 9
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)

10.
ТОВ «Одеський коровай»
вул. Катерининська, 93
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
11.
ТОВ «Одеський коровай»
вул. Грецька, 46/
пров. Віце-адмірала Жукова
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
 12.
ТОВ «Одеський коровай»
вул. Ніжинська, 31
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
13.
ТОВ «Одеський коровай»
вул. Коблевська, 22
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
14.
ТОВ «Одеський коровай»
вул. Канатна, 51/
вул. Базарна, 30
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
15.
ТОВ «Одеський коровай»
вул. Леонтовича, 2
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
16.
ТОВ «Одеський коровай»
вул. Асташкіна, 18/пл. Льва Толстого
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)

17.
Суб’єкт господарювання невідомий
просп. Гагаріна, 10 з
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(розміщується без паспорта прив’язки та укладеного договору)
Суворовський район
1.
ФОП Оверченко Н.Р.
вул. Семена Палія, 68
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
2.
ФОП Пономаренко С.М.
Хаджибейська дорога, 357б

тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
3.
ФОП Лужанова С.І.
вул. Балківська, 34
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
4.
ФОП Беженар М.М.
вул. Чорноморського 
козацтва, 114
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
5.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Краснослобідська/ 
пл. Молоді, 25
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
6.
ТОВ «Коровай Рітейл»
просп. Добровольського,123/
вул. Давида Ойстраха
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
7.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Семена Палія, 68
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
8.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Семена Палія, 83/3
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
9.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Семена Палія, 123
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
10.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Семена Палія, 130
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
11.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Чорноморського 
козацтва, 1
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
12.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Марсельська/ 
просп. Добровольського, 82
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)

13.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Красна, 3 
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)

14.
ТОВ «Коровай Рітейл»
Хаджибейська дорога, 357 б
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
15.
ТОВ «Коровай Рітейл»
Миколаївська дорога, 172/1/
вул. Південна
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
16.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Володимира 
Висоцького, 20
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
17.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Марсельська (біля будинку № 80 по вул. Семена Палія)
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
18.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Сергія Ядова, 24
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
19.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Героїв оборони Одеси, 80
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
20.
ТОВ «Коровай Рітейл»
вул. Паустовського/
просп. Добровольського, 159
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
21.
ФОП Боголюбов К.В.
пров. Газовий, 8/1
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
22.
ФОП Боголюбов К.В.
пров. Газовий, 8/1
пересувна тимчасова споруда
протиправно розміщена
(розміщується без паспорта прив’язки та укладеного договору





Керуюча справами                                                                       					         О. Оніщенко



 




































Вик.: Машьянов 740-75-90
         	(Шульга 740-75-82)
НС 17.02.2020                              
Інформація
до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради 
«Про демонтаж тимчасових споруд»


         СУТЬ ПИТАННЯ:  Відповідно до статті 30 Закону України                    «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень виконавчих органів міських рад віднесено контроль за належною експлуатацією об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.
У відповідності до розділу 16 Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у місті Одесі, затверджених рішенням Одеської міської ради від 09.10.2013 року № 3961-VI до повноважень Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради відноситься демонтаж протиправно встановлених тимчасових споруд.
За результатами обстеження, проведеного посадовими особами Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, виявлено самовільно встановлені об’єкти, які розміщено на підставі договорів на право тимчасового користування, терміни яких закінчено.
Всі порушення відображено в актах обстеження.
Власникам тимчасових споруд вручено приписи про демонтаж тимчасових споруд їх силами за їх  рахунок.
Приписи не виконано, що є підставою для підготовки проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про демонтаж тимчасових споруд».
Демонтажу підлягає 51 тимчасова споруда, з них по районах:
                                           Київський район – 9 об’єктів;
                                           Малиновський район – 10 об’єкта;
                                      Приморський район – 14 об’єктів;
                                           Суворовський –  18  об’єктів.
           Підстави включення тимчасових споруд до переліку об’єктів, що підлягають демонтажу зазначено в проекті рішення виконкому.

               МОЖЛИВІ РИЗИКИ: оскарження рішення виконавчого комітету Одеської міської ради у судовому порядку


              ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ: відсутній



Начальник  управління                                                                С.В. Машьянов




