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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

24.05.2016 год                15-00 ч.                   каб.307

Присутствовали:
	Шкрябай Василий Вячеславович 

Ионов Петр Петрович 
Иоргачев  Вадим Дмитриевич
Осауленко Светлана Викторовна 

Присутствовали:

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

Корниенко В.А.  -  депутат Одесского городского совета.


СЛУШАЛИ: Информацию по обращению директора департамента коммунальной собственности Одесского городского совета Спектора А.В.  по предложения 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 №01-13/2378 от 24.05.2016 года) .
Выступили: Шкрябай В.В., Ионов П.П., Осауленко С.В.
 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: Рекомендовать к публикации 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». 



СЛУШАЛИ: Информацию по обращению директора департамента коммунальной собственности Одесского городского совета Спектора А.В. по проекту решения «Про прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Одеси житлової квартири № 6, що розташована за адресою           м. Одеса, вул. Польська, 19» (обращение №01-13/2372 от 24.05.2016 года).
Выступили: Шкрябай В.В., Корниенко А.В.
Голосовали за данный проект решения:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «Про прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Одеси житлової квартири № 6, що розташована за адресою м. Одеса, вул. Польська, 19» и вынести его на рассмотрение VII сессии Одесского городского совета.  



Председатель комиссии						В.В. Шкрябай 













