Проєкт доопрацьовано 25.03.2021 р.

Про передачу Комунальному підприємству Одеської міської ради «Узбережжя Одеси» на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Одеси
 
Відповідно до статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 136 Господарського кодексу України, рішення Одеської міської ради від 23 грудня 2005 року № 5050-IV «Про делегування повноважень з передачі на баланс (в управління) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Одеси», з метою ефективного використання об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси Виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Передати Комунальному підприємству Одеської міської ради «Узбережжя Одеси» на баланс та закріпити за ним на праві господарського відання об’єкти нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Одеси згідно з переліком (додається).

2. Доручити Комунальній установі «Муніципальна служба комунальної власності Одеської міської ради» та Комунальному підприємству Одеської міської ради «Узбережжя Одеси» здійснити приймання-передачу нерухомого майна, зазначеного у пунктах 1-5 додатка до цього рішення, в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3. Доручити Департаменту комунальної власності Одеської міської ради та Комунальному підприємству Одеської міської ради «Узбережжя Одеси» здійснити приймання-передачу нерухомого майна, зазначеного у пункті 6 додатка до цього рішення, в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4. Доручити Комунальному підприємству Одеської міської ради «Узбережжя Одеси» вжити заходів з реєстрації права господарського відання згідно з пунктом 1 цього рішення.

	5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Кучука М.І.
 
Міський голова									Г. Труханов
 
В.о. заступника міського голови – 
керуючого справами                                                                  	О. Бриндак

Вик.: Делінський 63-02-82
         (Головний 705-90-29)
Додаток
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№






ПЕРЕЛІК
об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Одеси, які підлягають передачі на баланс Комунальному підприємству «Узбережжя Одеси»

№ з/п
Адреса
(м. Одеса)
Поверховість
Загальна площа 
(кв.м)
1.
вул. Золотий берег, 37-Б
Нежитлова будівля
59,7
2.
пляж «Отрада», 1-Р
Споруда аеросолярію
241,9
3.
пляж «Ланжерон», 1-П
Споруда аеросолярію
117,6
4.
пляж «Дельфін», 3-А
Будівля
355,2
5.
пляж «Дельфін», 6/1
Будівля
22,9
6.
пляж «Аркадія», 1/2
Туалет підземний
81,8




В.о. заступника міського голови – 
керуючого справами                                                                            О. Бриндак


