Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 16.12.2015 р. № 52-VIІ «Про надання дозволу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАЮР» на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, площею 0,1720 га, за адресою: м. Одеса, просп. Маршала Жукова, 47/3, для експлуатації та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування (дому побуту) та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, площею 0,1720 га, за адресою: м. Одеса, просп. Маршала Жукова, 47/3, для експлуатації та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування (дому побуту)

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАЮР» (далі – ТОВ «ЗАЮР», ідентифікаційний номер 22464740) щодо внесення змін до рішення Одеської міської ради від 16.12.2015 р. 
№ 52-VIІ  та інші додані до нього документи, Одеська міська рада 

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до пункту 1 рішення Одеської міської ради від 16.12.2015 р. № 52-VIІ «Про надання дозволу ТОВ «ЗАЮР» на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, площею 0,1720 га, за адресою: м. Одеса, просп. Маршала Жукова, 47/3, для експлуатації та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування (дому побуту) та про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, площею 0,1720 га, за адресою: м. Одеса, просп. Маршала Жукова, 47/3, для експлуатації та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування (дому побуту), виклавши його у наступній редакції: 
«1.  Надати дозвіл ТОВ «ЗАЮР» на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 0,1720 га (кадастровий номер 5110136900:20:021:0006) за адресою: м. Одеса, просп. Маршала Жукова, 47/3, для експлуатації та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування (дому побуту)».
            2. Доповнити рішення Одеської міської ради від 16.12.2015 р. № 52-VIІ пунктом 5: 
«5. Присвоїти земельній ділянці площею 0,1720 га (кадастровий номер 5110136900:20:021:0006) адресу: м. Одеса, просп. Маршала Жукова, 47/3».
            3. Пункт «5»  рішення Одеської міської ради від 16.12.2015 р.  № 52-VIІ вважати  пунктом «6».
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.



Міський голова Г. Труханов


