Проєкт
 
Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані у м. Одесі


Відповідно до статей 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», рішення Одеської обласної ради народних депутатів від 25 листопада 1991 року № 266-ХХI                        «Про розмежування державного майна між власністю обласної ради, міст обласного підпорядкування та районів області» Виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Зареєструвати право комунальної власності територіальної громади м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані у м. Одесі, згідно з переліком (додається).

2. Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 29 грудня 2016 року № 453 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані в м. Одесі», виклавши пункт 2 додатка у наступній редакції:
«2. Нежитлова  будівля загальною площею 202,7 кв.м, що розташована за адресою:  м. Одеса, пров. Ванний, 5-В».

3. Внести наступні зміни до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 25 травня 2017 року № 200 «Про реєстрацію права  комунальної власності територіальної громади м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані в м. Одесі»:
3.1. Виключити з додатка пункт 6.
3.2. Пункти 7-12 вважати пунктами 6-11 відповідно.

4. Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 26 вересня 2019 року № 350 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані в м. Одесі», виклавши пункт 2 додатка у наступній редакції:
«2. Нежитлові будівлі та споруди  загальною площею 3363,1 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 3-Б».

5. Доручити Департаменту комунальної власності Одеської міської ради відповідно до чинного законодавства України у тримісячний строк вжити заходів щодо реєстрації за територіальною громадою м. Одеси права власності на об’єкти нерухомого майна згідно з пунктом 1 цього рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Кучука М.І.


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


Вик.: Делінський
          (Головний 705-90-37)
































Додаток
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№

ПЕРЕЛІК
об’єктів нерухомого майна,
розташованих у м. Одесі, що підлягають реєстрації
за територіальною громадою м. Одеси

1. Нежитлові приміщення № 107 загальною площею 19,5 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 14.
2. Нежитлові приміщення № 102 загальною площею 12,3 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Висоцького, 22.
3. Нежитлові приміщення № 101 загальною площею 243,6 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 63/1.
4. Нежитлові приміщення № 101 загальною площею 154,8 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 101.
5. Нежитлові будівлі та споруди загальною площею 4502,4 кв.м, що розташовані за адресою: с. Мирне, Біляївський р-н, вул. Центральна, 141. 
6. Нежитлові будівлі загальною площею 482,8 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Сєрова, 14.
7. Нежитлові приміщення № 101 загальною площею 2015,0 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 17.
8. Нежитлові приміщення № 101 загальною площею 61,8 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, 4/6.
9. Нежитлові приміщення № 101 загальною площею 220,4 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дор., 125.
10. Нежитлові приміщення № 101 загальною площею 633,8 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 12-А.
11. Нежитлові приміщення № 102 загальною площею 37,5 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, 3/1.
12. Нежитлові приміщення № 101 загальною площею 580,3 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 35/37.
13. Нежитлові приміщення № 101 загальною площею 296,8 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Крут, 1.
14. Нежитлові приміщення № 101 загальною площею 50,6 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Усатівська, 33.
15. Нежитлові приміщення закладу дошкільної освіти загальною площею 289,2 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 44/46.
16. Нежитлові приміщення № 101 загальною площею 210,1 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Степова, 31.
17. Нежитлові приміщення № 101 загальною площею 299,8 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, 14.
18. Нежитлові приміщення № 110 загальною площею 103,6 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 14.

В.о. директора Департаменту
комунальної власності						              О. Делінський

