	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

23.06.2016 год               14-45 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           №01-13/3029 от 23.06.2016 года).
Голосовали за поправку в проект решения:
За – единогласно. 
РЕШИЛИ:  Доповнити пункт 1 проекту рішення «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» підпунктом наступного змісту: 

Нежитлове підвальне приміщення загальною площею 179,9 кв.м
вул. Академічна, 11
Викуп орендарем за грошові кошти    


Голосовали за поправку 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»:
За – единоглано.
РЕШИЛИ: Внести следующую поправку в проект решения:
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    

4. Доповнити пункт 1 проекту рішення підпунктом наступного змісту: 
Нежитлове підвальне приміщення загальною площею 179,9 кв.м
вул. Академічна, 11
Викуп орендарем за грошові кошти    



Председатель комиссии						В.В.Шкрябай 


Секретарь комиссии						А.В.Матвеев 







