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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

17.06.2016 год               15-30 ч.                   каб.307

Присутствовали:
	Шкрябай Василий Вячеславович 

Ионов Петр Петрович 
Матвеев Александр Викторович 
Осауленко Светлана Викторовна 


Присутствовали:

Микуленко В.В.
- заместитель директора, начальник юридического управления департамента коммунальной  собственности    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» (письма департамента коммунальной собственности №01-13/2378 от 24.05.2016 года, №01-13/2859 от 15.06.2016 года и №01-13/2916 от 17.06.2016 года).
Голосовали за включение в перечень объектов коммунальной собственности территориальной громады г.Одессы, которые подлежат приватизации и отчуждению, следующих объектов:
½  нежитлової  одноповерхової бідівлі, що складає 52,55  кв.м загальної площі нежитлової одноповерхової  будівлі,   вул. Новощіпний ряд, 25-А
Викуп орендарем за грошові кошти

½  нежитлової  одноповерхової бідівлі, що складає 52,55  кв.м загальної площі нежитлової одноповерхової  будівлі,   вул. Новощіпний ряд, 25-А
Викуп орендарем за грошові кошти
Нежитлові приміщення підвалу загальною площею 264,4 кв.м   вул. Буніна, 40
Викуп орендарем за грошові кошти
Будівлі літ. «А» загальною площею  729,9 кв.м  та споруд   вул. Гагаринське плато, 4 
Викуп орендарем за грошові кошти
Нежилі приміщення першого поверху загальною площею  520,9 кв.м та нежилі підвальні приміщення загальною площею 543,8 кв.м  вул. Пушкінська,59
Викуп орендарем за грошові кошти

½ будівель та споруд, що складає 2891,1 кв.м загальної площі  будівель та споруд  вул. Варненська, 27-А
Викуп орендарем за грошові кошти
½ будівель та споруд, що складає 2891,1 кв.м загальної площі  будівель та споруд  вул. Варненська, 27-А
Викуп орендарем за грошові кошти
Нежилі приміщення першого, другого, третього, четвертого поверхів та підвалу № 501 загальною площею  1790,9 кв.м вул. Канатна, 93
Викуп орендарем за грошові кошти

½ нежитлової будівлі, що складає  73,1 кв.м загальної площі будівлі  вул. Приморський бульвар, 7-А
Викуп орендарем за грошові кошти
½ нежитлової будівлі, що складає  73,1 кв.м загальної площі будівлі  вул. Приморський бульвар, 7-А
Викуп орендарем за грошові кошти
½ нежитлових будівель та споруд загальною площею 386,35 кв.м загальної площі нежитлових будівель та споруд  вул. Миколаївська дорога, 136
Викуп орендарем за грошові кошти

½ нежитлових будівель та споруд загальною площею 386,35 кв.м загальної площі нежитлових будівель та споруд  вул. Миколаївська дорога, 136
Викуп орендарем за грошові кошти

За – единогласно. 
РЕШИЛИ: Внести данные объекты коммунальной собственности территориальной громады г.Одессы, в перечень объектов, которые подлежат приватизации и отчуждению. 


Голосовали за 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» (проект решения прилагается):
за – единогласно.                
РЕШИЛИ: Поддержать 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» и вынести на рассмотрение VII сессии Одесского городского совета. 




СЛУШАЛИ: Информацию заместителя директора, начальник юридического управления департамента коммунальной  собственности    Одесского городского совета Микуленко В.В. по проекту Методики расчета арендной платы за пользование коммунальной собственностью территориальной громады г. Одессы (обращение №01-11/09,010,024 от 17.06.2016 года).
Выступили: Шкрябай В.В., Осауленко С.В.
Голосовали за рекомендацию комиссии:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Исключить из Методики пункты 9-13. 
Поддержать предложенный проект Методики расчета арендной платы за пользование коммунальной собственностью территориальной громады г. Одессы и рекомендовать департаменту коммунальной собственности Одесского городского совета продолжить процедуру принятия регуляторного акта. 




Председатель комиссии						В.В. Шкрябай 


Секретарь комиссии						А.В. Матвеев 



























