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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

23.06.2016 год               14-00 ч.                   каб.307

Присутствовали:
	Шкрябай Василий Вячеславович 
	Беженар Вячеслав Николаевич 

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


Присутствовали:
Радионов В.Н.
- и.о.заместителя директора, начальник управления арендных отношений и отчуждения коммунальной собственности департамента коммунальной  собственности    Одесского городского совета.


СЛУШАЛИ: Информацию по обращению директора департамента коммунальной собственности Одесского городского совета Спектора А.В.  по поправкам в проект решения «Про внесення змін до Переліку  об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси,  що підлягають приватизації та відчуженню в інший спосіб, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 24 грудня 2014 року № 6014-VI» (письмо №01-13/3007 от 23.06.2016 года).
Голосовали за внесение поправок в проект решения:
За – единогласно. 
РЕШИЛИ: Внести следующие поправки в проект решения «Про внесення змін до Переліку  об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що підлягають приватизації та відчуженню в інший спосіб, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 24 грудня 2014 року № 6014-VI»: 
1. Виключити підпункти  83 та 84 пункту 1 (Миколаївська дорога,136).
2. Змінити адресу об’єктів у підпунктах 78 та 79 пункту 1 на 		
«вул. Варненська, 27-А/2». 
	3. Викласти підпункт 76 пункту 1 у наступній редакції:
№№
п/п
Назва об’єкта, адреса в м. Одесі
Спосіб та умови продажу
 76
 ½ будівлі літ. «А» та споруд, що складає 364,95 кв.м загальної площі  будівлі літ. «А»  та споруд 
вул. Гагарінське плато, 4 
Викуп орендарем за грошові кошти    
 77
 ½ будівлі літ. «А» та споруд, що складає 364,95 кв.м загальної площі  будівлі літ. «А»  та споруд 
вул. Гагарінське плато, 4 
Викуп орендарем за грошові кошти    



СЛУШАЛИ: Информацию по обращению директора департамента коммунальной  собственности    Одесского городского совета Спектора А.В. по проекту решения “Про надання згоди на проведення незалежної  оцінки  індивідуально-визначеного майна у вигляді будівель та споруд, що розташовані  за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Г» (письмо        №01-13/3010 от 23.06.2016 года). 
Выступили: Шкрябай В.В., Осауленко С.В., Матвеев А.В. 
Голосовали за данный проект решения:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения “Про надання згоди на проведення незалежної  оцінки  будівель та споруд, що розташовані  за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Г» 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.
Выступили: Шкрябай В.В., Матвеев А.В., Ионов П.П.
 
Наименование организации
Решение комиссий
ООО «Роял – Сервис» 
Голосовали за установление размера арендной платы:
За – единогласно.
РЕШИЛИ:  Установить ООО «Роял – Сервис» на период с 01.07.2016 года до 31.12.2016 года арендную плату в размере 1 гривня  на  год как арендатору помещения по адресу: г. Одесса, пр-кт Добровольского, 120-а.



РЕШИЛИ: Дополнить проект решения «Про встановлення розміру орендної плати» пунктом следующего содержания:
«Встановити на період з 01.07.2016 року до 31.12.2016 року орендну плату у розмірі 1 гривня на рік за орендоване приміщення товариству з обмеженою відповідальністю «Роял Сервіс» як орендарю приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, проспект Добровольського, 120-А.».


СЛУШАЛИ: Информацию представителя  Одесского регионального отделения социальной защиты ветеранов Великой Отечественной войны о рассмотрении вопроса о погашении задолженности по арендной плате за помещение II этажа площадью 157,0 кв.м, расположенного по адресу:             г. Одесса, ул. Б. Хмельницкого, 70.
Выступили: Шкрябай В.В., Матвеев А.В., Осауленко С.В.
РЕШИЛИ: Принимая во внимание тот факт, что законодательством Украины запрещено списание задолженности, не представляется возможным удовлетворить просьбу организации. 




Председатель комиссии						В.В. Шкрябай 



Секретарь комиссии						А.В. Матвеев 












