

Рішення 
Одеської міської ради 
№ 4724-VII від 12.06.2019 р.

Про надання згоди на придбання в комунальну власність територіальної громади м. Одеси квартир на виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки
 

         	Відповідно до статті 25, частини 2 статті 60 Закону України               «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 655, 657 Цивільного кодексу України, на виконання рішення Одеської міської ради HYPERLINK "http://omr.gov.ua/ru/acts/council/106344/" \t "_blank" від 25 квітня 2018 року № 3184-VІІ «Про затвердження Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки», рішення Одеської міської ради HYPERLINK "http://omr.gov.ua/ru/acts/council/102266/" \t "_blank" від 12 грудня 2018 року № 3991-VІІ «Про бюджет міста Одеси на 2019 рік», враховуючи надану управлінням капітального будівництва Одеської міської ради інформацію, висновки та рекомендації постійної комісії Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, Одеська міська рада 

       ВИРІШИЛА: 

        1. Надати згоду на придбання в комунальну власність територіальної громади м. Одеси квартир на виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки, за переліком згідно з додатком.
 
         2. Уповноважити управління капітального будівництва Одеської міської ради укласти договори купівлі-продажу квартир, зазначених у додатку до цього рішення. 

        3. Встановити, що загальна вартість житла включає всі витрати, пов’язані з оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури і туризму. 


         Міський голова                                  Г. Труханов 





Додаток до рішення
Одеської міської ради
								№ 4724-VII від 12.06.2019 р. 

Перелік квартир, щодо яких надається згода на придбання за
Міською цільовою програмою забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа                                     на 2018-2020 роки

  № з/п
Адреса та характеристика квартири
Продавець
Орієнтовна ціна продажу * (грн.)
1
2
3
4
1.
Квартира № 98, м. Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 24: однокімнатна,  загальною площею  51,2 кв.м, житловою площею 21,4 кв.м, на                9-му поверсі 1-ї секції 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-конструкторська фірма «СК»
1 253 632,0
2.
Квартира № 232, м. Одеса,              вул. Героїв оборони Одеси, 24: двокімнатна, загальною площею           76,5 кв.м, житловою площею                34,1 кв.м, на 8-му поверсі 4-ї секції
Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-конструкторська фірма «СК»
1 873 102,5
3.
Квартира № 129, м. Одеса,              вул. Героїв оборони Одеси, 24:
трикімнатна, загальною площею 122,0 кв.м, житловою площею         48,4 кв.м, на 15-16 поверхах 2-ї секції
Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-конструкторська фірма «СК»
2 987 170,0
4.
Квартира № 11, м.Одеса,                    вул. Марсельська, 56: однокімнатна, загальною площею 58,3 кв.м, житловою площею 18,6 кв.м, на 2-му поверсі
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТОБУД»
1 544 950,0
5.
Квартира № 154, м. Одеса,                    вул. Марсельська, 56: трикімнатна, загальною площею 108,2 кв.м, житловою площею 68,7 кв.м, на 1-му поверсі
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТОБУД»
2 817 745,0
6.
Квартира № 10, м. Одеса,                     вул. Середньофонтанська, 59-А: однокімнатна, загальною площею 38,8 кв.м, житловою площею                 17,9 кв.м, на 4-му поверсі
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСНЯНКА»
1 117 440,0
7.
Квартира № 7, м. Одеса,                      вул. Середньофонтанська, 59-А: однокімнатна, загальною площею 38,7 кв.м, житловою площею                 17,9 кв.м, на 3-му поверсі
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСНЯНКА»
1 114 560,0
8.
Квартира № 233, м. Одеса,                  вул. Люстдорфська дорога, 90 А: однокімнатна, загальною площею 42,6 кв.м, житловою площею                 16,4 кв.м, на 3-му поверсі
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФПГ «БУДОВА»
1 113 990,0

9.
Квартира № 298, м. Одеса,                  вул. Люстдорфська дорога, 90 Б: однокімнатна, загальною площею 51,0кв.м, житловою площею                 20,4 кв.м, на 3-му поверсі
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФПГ «БУДОВА»
1 333 650,0
10.
Квартира № 238, м. Одеса,                  вул. Люстдорфська дорога, 90 Г: однокімнатна, загальною площею 41,0 кв.м, житловою площею                 19,8 кв.м, на 3-му поверсі
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФПГ «БУДОВА»
1 072 150,0
11.
Квартира № 243, м. Одеса,                  вул. Люстдорфська дорога, 90 Г: однокімнатна, загальною площею 41,4 кв.м, житловою площею                 20,10 кв.м, на 3-му поверсі
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФПГ «БУДОВА»
1 082 610,0

 * Ціна продажу визначається за результатами незалежної оцінки та не може перевищувати орієнтовної ціни продажу, зазначеної у даному переліку.
 
  
Секретар ради                                                                        О. Потапський 



                              













