ПРОТОКОЛ
заседания комиссии

11.12.2015 год                13-00 ч.                   каб.307

Присутствовали:
	Шкрябай Василий Вячеславович

Беженар Вячеслав Николаевич
	Ионов Петр Петрович 
Иоргачев  Вадим Дмитриевич
Матвеев Александр Викторович
Осауленко Светлана Викторовна


Приглашенные:

Спектор
Владимир Алексеевич   

	директор департамента коммунальной собственности Одесского городского совета.




СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента коммунальной собственности Одесского городского совета Спектора В.А. по проекту решения «Про внесення змін до  рішення Одеської міської ради від 24.12.2014 р.  № 6014-VI «Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси,  що підлягають приватизації та відчуженню в іншій спосіб  у 2015 році, та внесення змін до рішень Одеської міської ради». 
Выступили: Шкрябай В.В., Осауленко С.В., Матвеев А.В.
Голосовали за поправки в проект решения:
 За – единогласно.
РЕШИЛИ: Вилучити з пункту 1.2. проекту рішення підпункти 48, 49, 50, 51.


СЛУШАЛИ: Информацию по обращению первого заместителя директора департамента коммунальной собственности Одесского городского совета Гресь-Соборовой В.А. по заявлениям, поступившим в департамент коммунальной собственности об отчуждении объектов территориальной громады г.Одессы  (письмо №0113/7646 от 03.12.2015 года прилагается).
Голосовали за предложения:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Доповнити пункт 1.2. проекту рішення підпунктами наступного змісту:
Нежилі підвальні приміщення №801 загальною 
площею  101,0 кв.м 
пров. Маяковського,5
Викуп співвласником домоволодіння  Язиковою І.О. за грошові кошти
 



СЛУШАЛИ: Информацию по обращению директора департамента коммунальной собственности Одесского городского совета Спектора В.А. по заявлениям, поступившим в департамент коммунальной собственности об отчуждении объектов территориальной громады г.Одессы (письмо №0113/7793 от 11.12.2015 года прилагается).
Голосовали за предложения:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 
«2. Надати згоду на оплату вартості об’єктів купівлі-продажу передбачених договорами, укладеними Одеською міською радою в особі Департаменту комунальної власності Одеської міської ради з наступними покупцями:
№ п/п
Назва об’єкта, адреса в м. Одесі
Покупець
11.
Нежилі приміщення першого поверху  загальною площею
260,8 кв.м    вул. Бригадна,48
ТОВ «НЯМ-НЯМ»
Умови оплати: перерахування грошових коштів щомісяця рівними частками у термін до 31.12.2016 р.


Голосовали за поправку до проекту рішення «Про внесення змін до  рішення Одеської міської ради від 24.12.2014 р. № 6014-VI «Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси,  що підлягають приватизації та відчуженню в іншій спосіб  у 2015 році, та внесення змін до рішень Одеської міської ради»:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Внести следующую поправку в проект до проекту рішення
«Про внесення змін до  рішення Одеської міської ради від 24.12.2014 р.
№ 6014-VI «Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності
територіальної громади м. Одеси,  що підлягають приватизації та відчуженню в іншій спосіб  у 2015 році, та внесення змін до рішень Одеської міської ради»:
	Вилучити з пункту 1.2. проекту рішення підпункти 48, 49, 50, 51.

Доповнити пункт 1.2.  проекту рішення підпунктами наступного змісту:
Нежилі підвальні приміщення №801 загальною 
площею  101,0 кв.м 
пров. Маяковського,5
Викуп співвласником домоволодіння  Язиковою І.О. за грошові кошти
 

1.3. Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 
«2. Надати згоду на оплату вартості об’єктів купівлі-продажу передбачених договорами, укладеними Одеською міською радою в особі Департаменту комунальної власності Одеської міської ради з наступними покупцями:
№ п/п
Назва об’єкта, адреса в м. Одесі
Покупець
1.
Нежилі приміщення першого поверху  загальною площею
260,8 кв.м    вул. Бригадна,48
ТОВ «НЯМ-НЯМ»
Умови оплати: перерахування грошових коштів щомісяця рівними частками у термін до 31.12.2016 р.



СЛУШАЛИ: Информацию председателя комиссии Шкрябая В.В. по проекту Положения о постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности.
Выступили: Матвеев А.В., Осауленко С.В., Ионов П.П.
РЕШИЛИ: Рассмотреть предложения по проект решения «Про затвердження Положення про постійну комісію Одеської  міської ради з питань комунальної власності»  на очередном заседании комиссии 14.12.2015 года в 14-00 часов. 


СЛУШАЛИ: Информация директора департамента коммунальной собственности Спектора А.В. об отчуждении помещения, расположенного по адресу: г.Одесса,    пр-кт Академика Глушко, 1/3.
Выступили: Шкрябай В.В., Осауленко С.В.
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 


СЛУШАЛИ: Информацию по проекту решения ««Про надання згоди на списання з балансу комунального підприємства «Ринок «Привоз» майна, непридатного для подальшого використання».
Выступили: Шкрябай В.В., Осауленко С.В.
Голосовали за поправку в проект решения:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: У зв’язку з технічною помилкою, внести зміни до додатку проекту рішення:
	Вилучити з Переліку основних засобів комунального підприємства «Ринок «Привоз», що підлягають списанню, підпункт 281.
	Останній підпункт додатку викласти у наступній редакції:


Усього


280
446770,66

443600,66
3170,0




Председатель комиссии						В.В. Шкрябай



Секретарь комиссии						А.В. Матвеев 




