ПРОЕКТ


Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради  від 14.09.2005 р. № 533              «Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «БУДКОНТРАКТ» на будівництво                            7-поверхового жилого будинку з офісними приміщеннями й підземною автостоянкою та надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду                   за адресою: м. Одеса,  пров. Єлісаветградський, 11»                            



Розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДКОНТРАКТ» (далі – ТОВ «БУДКОНТРАКТ») стосовно розрахунку з виконавчим комітетом Одеської міської ради при будівництві 7-поверхового жилого будинку з офісними приміщеннями й підземною автостоянкою за адресою: м. Одеса, пров. Єлисаветградський, 11, враховуючи рішення виконавчого комітету Одеської міської ради                              від 14.04.2011 р. № 172 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.09.2005 р. № 533 «Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «БУДКОНТРАКТ» на будівництво 7-поверхового жилого будинку з офісними приміщеннями й підземною автостоянкою та надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за адресою: м. Одеса,                                    пров. Єлісаветградський, 11», згідно з рішенням комісії з визначення розміру залучення коштів замовників на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси від 04.11.2011 р. № 16, беручи до уваги надані документи та обгрунтовуючі матеріали, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Порядком вирішення питань розміщення об’єктів містобудування та надання вихідних даних для їх проектування» (розділ Правил забудови м. Одеси)», затвердженим рішенням Одеської міської ради від 07.10.2009 р. № 4709-V, виконавчий комітет Одеської міської ради


ВИРІШИВ:

1. Внести наступні зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.09.2005 р. № 533 «Про надання дозволу товариству                           з обмеженою відповідальністю «БУДКОНТРАКТ» на будівництво                                 7-поверхового жилого будинку з офісними приміщеннями й підземною автостоянкою та надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за адресою: м. Одеса,                                   пров. Єлісаветградський, 11»:
1.1. До частини другої пункту 4 в частині терміну завершення будівництва:
«завершення будівництва - 31.03.2014 р.». 
1.2. Пункт 3 рішення викласти в наступній редакції:
«3. Затвердити договір пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси між виконавчим комітетом Одеської міської ради та ТОВ «БУДКОНТРАКТ».

 2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.04.2011 р. № 172 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.09.2005 р. № 533                      «Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «БУДКОНТРАКТ» на будівництво 7-поверхового жилого будинку з офісними приміщеннями й підземною автостоянкою та надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за адресою: м. Одеса, пров. Єлісаветградський, 11».

 3. Розірвати за згодою сторін: 
 3.1. Договір на право забудови від 14.09.2005 р. № 105/кс, затверджений рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.09.2005 р. № 533 «Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «БУДКОНТРАКТ» на будівництво 7-поверхового жилого будинку з офісними приміщеннями й підземною автостоянкою та надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за адресою: м. Одеса, пров. Єлісаветградський, 11».
 3.2. Додаткову угоду до договору на право забудови від 14.04.2011 р.                      № 008/кс, затверджену рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.04.2011 р. № 172 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.09.2005 р. № 533 «Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «БУДКОНТРАКТ» на будівництво                                7-поверхового жилого будинку з офісними приміщеннями й підземною автостоянкою та надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за адресою: м. Одеса,                                    пров. Єлісаветградський, 11» розірвати за згодою сторін.

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Орлова О.В.


Міський голова								   		О. Костусєв



Керуюча справами						   				Т. Герасименко



Вик.: Ковальов   711 14 01
            (Черниш)


