Проєкт


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 в.о. заступника міського голови Толмачова О.Г. 


Міський голова                                                                               	Г. Труханов  
									                    
В.о. заступника міського голови –
керуючого справами								О. Бриндак

Вик.: Козлов 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.
КФ ТОВ «Водограй»
просп. Академіка Глушка, 17/2
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
2.
ОК «ЖБК Комфорт Холл»
Люстдорфська дорога, 85 
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
3.
ФОП Піскунова Л.О.
вул. Героїв прикордонників, 5
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
Малиновський район
1.
ФОП Гасанов Е.Р огли
вул. Рекордна, 27
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
2.
ОСББ «Благо 18»
вул. Бреуса, 18

тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
3.
КФ ТОВ «Водограй»
вул. Генерала Петрова, 53
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
4.
ФОП Мішина О.А.
вул. Маршала 
Малиновського, 17
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
5.
ФОП Пачев І.В.
вул. Новикова, 12 а
група тимчасових споруд
протиправно розміщені (закінчився термін дії договору)
6.
ФОП Канаєв О.С.
вул. Качалова, 31а
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
7.
Суб’єкт господарювання невідомий
вул. Аеропортівська, 22
тимчасова споруда
протиправно розміщена
(розміщується без паспорта прив’язки та укладеного договору)
Приморський район
1.
ФОП Коган Г.Н.
вул. Каманіна, 2/1
група тимчасових споруд
протиправно розміщені
(розміщуються без паспорта прив’язки та укладеного договору)
2.
ТОВ «Одеський ярмарок»
вул. Дерибасівська, 25
пересувна тимчасова споруда
протиправно розміщена
(розміщується без паспорта прив’язки)
3.
ТОВ «Одеський ярмарок»
вул. Дерибасівська, 25
пересувна тимчасова споруда
протиправно розміщена
(розміщується без паспорта прив’язки)
4.
ТОВ «Одеський ярмарок»
вул. Дерибасівська, 25
пересувна тимчасова споруда
протиправно розміщена
(розміщується без паспорта прив’язки)
5.
ТОВ «Одеський ярмарок»
вул. Дерибасівська, 25
пересувна тимчасова споруда
протиправно розміщена
(розміщується без паспорта прив’язки)
6.
ТОВ «Одеський ярмарок»
вул. Дерибасівська, 25
пересувна тимчасова споруда
протиправно розміщена
(розміщується без паспорта прив’язки)
7.
ТОВ «Одеський ярмарок»
вул. Дерибасівська, 25
пересувна тимчасова споруда
протиправно розміщена
(розміщується без паспорта прив’язки)
8.
ТОВ «Одеський ярмарок»
вул. Дерибасівська, 25
пересувна тимчасова споруда
протиправно розміщена
(розміщується без паспорта прив’язки)


9.
ТОВ «Одеський ярмарок»
вул. Дерибасівська, 25
пересувна тимчасова споруда
протиправно розміщена
(розміщується без паспорта прив’язки)
10.
ТОВ «Одеський ярмарок»
вул. Дерибасівська, 25
пересувна тимчасова споруда
протиправно розміщена
(розміщується без паспорта прив’язки)
Суворовський район
1.
Суб’єкт господарювання невідомий
просп. Добровольського, 129 а
група тимчасових споруд
протиправно розміщені
(розміщуються без паспорта прив’язки та укладеного договору)
2.
ФОП Магеровський С.Л.
вул. Академіка Заболотного, 38
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
3.
КФ ТОВ «Водограй»
Десантний бульвар, 4
тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)
4.
КФ ТОВ «Водограй»
вул. Академіка 
Заболотного, 56/2

тимчасова споруда
протиправно розміщена (закінчився термін дії договору)


В.о. заступника міського голови –
керуючого справами														О. Бриндак


