Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№

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

	Приміщення першого поверху, № 508, загальною площею              107,9 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 5.
	Приміщення підвалу, першого та другого поверхів, № 501, загальною площею 460,6 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса,                                       вул. Паустовського, 17/1.
	Приміщення першого поверху, № 504, загальною площею                15,0 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 16.
	Приміщення підвалу, № 501, загальною площею 30,5 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 28.
	Будівля, загальною площею 3470,5 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, Дніпропетровська дорога, 68-А.
	Приміщення першого поверху, № 502, загальною площею              11,7 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 12.
	Приміщення першого поверху, № 501, загальною площею              36,4 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 37.
	Будівля, загальною площею 63,7 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 27-А/1.

Приміщення підвалу, № 503, загальною площею 32,1 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, 19.
	Двоповерхова будівля, загальною площею 717,0 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 101.
	Будівля храму, загальною площею 359,4 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 33.
	Приміщення першого поверху, № 502, загальною площею                13,0 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Коблевська, 18.
	Приміщення горища, № 515, загальною площею 25,5 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, пров. Маяковського, 1.
           14.  Приміщення першого та другого поверхів, загальною площею               200,3 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 27-А.
  15.  Приміщення підвалу, № 503, загальною площею 69,8 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 17.
  16.  Приміщення підвалу та антресолі, № 502, загальною площею  17,5 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, пров. Красний, 7-Б.
           17.  Приміщення першого поверху, № 515, загальною площею                9,8 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, Дніпропетровська дорога, 86.
  18.  Приміщення підвалу, № 501, загальною площею 49,2 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 20/22.
  19.  Будівлі та споруди, загальною площею 1864,7 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 58-Г.
  20.  Будівля, загальною площею 633,9 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 58-Д.
  21.  Приміщення першого поверху, № 101, загальною площею                54,4 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, пров. Садовий, 2-В.
  22.  Будівля, загальною площею 2828,0 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 106-А.
  23.  Приміщення підвалу, № 505, загальною площею 8,0 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 32.
  24.  Приміщення підвалу, № 502, загальною площею 16,5 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 60.
  25.  Приміщення підвалу, № 101, загальною площею 38,2 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, просп. Маршала Жукова, 32.
  26.  Приміщення підвалу, № 102, загальною площею 93,4 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, просп. Маршала Жукова, 32.


Керуюча справами						    	     Т. Герасименко

