	ОДЕСЬКА 	
МІСЬКА РАДА
file_0.png


file_1.wmf



ОДЕССКИЙ
 ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
65004, м.Одеса, пл.Думська,1

65004, г.Одесса, пл.Думская,1
ПОСТОЯННАЯ  КОМИССИЯ 
 ПО  ВОПРОСАМ КОММУНАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ
______________№_______________

на №__________от________________
┌						┐

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии

15.06.2016 год               15-30 ч.                   каб.307

Присутствовали:
	Шкрябай Василий Вячеславович 

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


Присутствовали:

Селиванова И.И.
- начальник отдела организации конкурсов                                  департамента коммунальной  собственности    Одесского городского совета;

Корниенко В.А.  
-  депутат Одесского городского совета;

Леонидова Л.В.
 
- депутат Одесского городского совета;

Новак В.А.

- депутат Одесского городского совета.

СЛУШАЛИ: Информацию по обращению директора департамента коммунальной собственности Одесского городского совета Спектора А.В.  по предложениям в проект 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  та до окремих рішень Одеської міської ради» (письмо департамента №01-13/2859 от 15.06.2016 года) .
РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комиссии. 


СЛУШАЛИ: Информацию по проекту решения «Про надання згоди на з комунальної власності територіальної громади м. Одеси до державної власності нежитлових будівель, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Ямчитського, 3/5».
Голосовали за данный проект решения:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «Про надання згоди на з комунальної власності територіальної громади м. Одеси до державної власності нежитлових будівель, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Ямчитського, 3/5» и вынести его на рассмотрение VII сессии Одесского городского совета.  


СЛУШАЛИ: Информацию по проекту решения «Про надання згоди на передачу з державної до комунальної власності територіальної громади м. Одеси дитячого садка № 41 «Райдуга», що знаходиться на балансі ПАТ «Машинобудівне об’єднання «Оріон» та  розташований за адресою: м. Одеса, вул. Картамишевська,10».
Голосовали за данный проект решения:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «Про надання згоди на передачу з державної до комунальної власності територіальної громади м. Одеси дитячого садка № 41 «Райдуга», що знаходиться на балансі ПАТ «Машинобудівне об’єднання «Оріон» та  розташований за адресою: м. Одеса, вул. Картамишевська,10» и вынести его на рассмотрение VII сессии Одесского городского совета.  


СЛУШАЛИ: Информацию по проекту решения «Про скасування рішення Одеської міської ради від 11 липня 2003 року №1390-ХХІV «Про передачу об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків в експлуатацію нежилих приміщень, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Одеси».
Голосовали за данный проект решения:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «Про скасування рішення Одеської міської ради від 11 липня 2003 року №1390-ХХІV «Про передачу об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків в експлуатацію нежилих приміщень, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Одеси»  и вынести его на рассмотрение VII сессии Одесского городского совета.  


СЛУШАЛИ: Информацию по проекту решения «Про надання згоди на придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси  квартири № 16  в будівлі № 47 по вул. Жуковського у м. Одесі».
Голосовали за данный проект решения:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «Про надання згоди на придбання у комунальну власність територіальної  громади м. Одеси  квартири № 16  в будівлі № 47 по вул. Жуковського у м. Одесі»  и вынести его на рассмотрение VII сессии Одесского городского совета.  


СЛУШАЛИ: Информацию по проекту «Про прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Одеси квартири № 7,  що розташована  за  адресою:  м. Одеса, вул. Утьосова, 11».
Голосовали за данный проект решения:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «Про прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Одеси   квартири № 7,  що розташована  за  адресою:  м. Одеса, вул. Утьосова, 11» и вынести его на рассмотрение VII сессии Одесского городского совета.  

СЛУШАЛИ: Информацию по заявлениям, поступившим в адрес Одесского городского совета, по вопросу установления размера арендной платы.
Наименование организации
Решение комиссий
Одеська обласна організація Всеукраїнської професійної спілки працівників малого та середнього бізнесу «Єднання»  
Голосовали за установление размера арендной платы:
За – единогласно.
ВИРІШИЛИ:  Установить данной организации до 31.12.2016 года арендную плату в размере 1 гривня  на  год как арендатору помещения по адресу: г. Одесса, ул. Пушкинская, 14.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеський готель «Центральний» 

Голосовали за установление размера арендной платы:
За – 0.
РЕШИЛИ:  Решение не принято. 
Товариство з обмежаною відповідальністю «Роял Сервіс»      


РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комиссии. 

РЕШИЛИ: Дополнить проект решения «Об установлении размера арендной платы» пунктом следующего содержания:
«1. Встановити на період до 31.12.2016 року орендну плату у  розмірі 1  гривня на рік за орендоване приміщення комунальної власності територіальної громади м. Одеси Одеській обласній організації Всеукраїнської професійної спілки працівників малого та середнього бізнесу «Єднання» як орендарю приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 14.».




Председатель комиссии						В.В. Шкрябай 



Секретарь комиссии						А.В. Матвеев 


















