











Протокол
засідання комісії



16.04.2021 р. 11.00						м. Одеса,
вул. Косовська, 2-Д
Мала зала 


Присутні:
Страшний С.А.
Бриндак О.Б.
Мандриченко Ж.В.
Данилюк С.Л.
Терновський А.Ю. 
Корнієнко В.О. 

Запрошені: 
Філатов О.А. – в.о. директора Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради, Кулягіна І.В. - начальник управління земельних ресурсів Департаменту комунальної власності Одеської міської ради.

Присутні: в.о. генерального директора КП «Міжнародний аеропорт Одеса» Макогонюк О.О., керівник відділу правового забезпечення ДП «ДИРЕКЦІЯ З БУДІВНИЦТВА МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ «ОДЕСА» Андрєєва О.А., гр. Клімов А.В. (вул. Шкодова гора, 17)

При проведенні комісії було додержано всіх вимог (відстань, кількість людей в залі, засоби дезінфекції та ін.), щодо уникнення зараження хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Депутатам - членам комісії для ознайомлення і вивчення надано попередній порядок денний засідання комісії з відповідними матеріалами. Будь-які питання, зауваження і пропозиції до питань та матеріалів щодо порядку денного засідання комісії, членами комісії не внесені. 
Після обговорення питання порядку денного засідання комісії,  головою комісії на голосування поставлено питання про можливість затвердження та проведення засідання комісії за матеріалами даного порядку денного.

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: підтримати зазначене вище питання та затвердити в цілому наступний порядок денний засідання комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

І. Розгляд проектів рішень Одеської міської ради на предмет їх погодження та внесення до розгляду Одеською міською радою:
1. Дозволи  громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у м. Одесі. Лист Департаменту комунальної власності Одеської міської ради (№ 01-13/800 (№ 618/2-мр)) з клопотанням розглянути доопрацьовані проекти (перелік – додається).
1.1. Лист Департаменту комунальної власності Одеської міської ради   № 01-26/215 (№ 693/2-мр) з клопотанням розглянути чергове звернення                  гр. Чернецького А.М. про надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення вільної земельної ділянки за адресою: м. Одеса, вул. Лиманна між буд. 118 та № 120 (додається).
1.2. Виїзди депутатів членів Комісії.
1.3. Додаткові дозволи  громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у м. Одесі (лист Департаменту комунальної власності Одеської міської ради (№ 01-13/1805) перелік додається.
2. Надання у власність (оренду) громадянам земельних ділянок у               м. Одесі.
2.1. Доопрацьовані питання щодо надання громадянам земельних ділянок у м. Одесі (перелік - додається).
2.2. Нові проекти рішень щодо надання громадянам земельних ділянок у м. Одесі (перелік додається).
2.3. Додаткові проекти (перелік додається).
2.4. Лист секретаря Одеської міської ради № С-31/3 мр.  щодо розгляду  скарги гр. Степанової Н.В. (вул. Львівська, 42).
2.5. Виїзди депутатів членів Комісії.
3. Розгляд проектів рішень Одеської міської ради про надання дозволу юридичним особам, фізичним особам – підприємцям на розробку проектів землеустрою щодо відведення  земельних ділянок (перелік - додається). 
4. Розгляд проектів рішень Одеської міської ради про надання в оренду (постійне користування) земельних ділянок юридичним особам, фізичним особам – підприємцям на розробку проектів землеустрою щодо відведення  земельних ділянок (перелік - додається).
5. Про присвоєння нових адрес земельним ділянкам. 
5.1. Лист гр. Кардуна С.М., вул. Пржевальского, 10-А, з  клопотанням повторно розглянути проект рішення після виправлення зауважень комісії (№338/2-мр).
5.2. Лист гр. Пазюка П.Н., вул. Генерала Петрова, 46-В, з клопотанням повторно розглянути проект рішення (№ 630/2-мр).
5.3. Гр. Ланова Л.М. - пров. Амундсена, 3-й, 6-А.
5.4. Гр. Васюткова І.В. – вул. Ляпідевського, 4-Д.
5.5. Гр. Горобій В.І. – вул. Рибальська, 20-Г.
5.6. Лист гр. Вернігора К.В. (№674/2-мр) з клопотанням повторно розглянути питання (надано свідоцтво на спадщину та довідка, що Вернігор К.В. є єдиним спадкоємцем, який звернувся за спадковим майном).
5.7. Лист гр. Ткаченка М.О. (№ 758/2-мр) – вул. Радісна, 106-А, з клопотанням повторно розглянути проект рішення (надано лист роз’яснення).
5.8. Гр. Бобриніченко В.М. – пров. Гагаріна, 12-Г. 
6. Розгляд питання про можливість встановлення одностороннього   руху транспорту  по  Гагарінському плато. 

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає
Рішення прийнято


	Приймаючи до уваги те, що на засіданні комісії присутні в.о. генерального директора КП «Міжнародний аеропорт Одеса» Макогонюк О.О., керівник відділу правового забезпечення ДП «ДИРЕКЦІЯ З БУДІВНИЦТВА МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ «ОДЕСА» Андрєєва О.А., Комісія прийняла рішення заслухати присутніх стосовно питання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДП «ДИРЕКЦІЯ З БУДІВНИЦТВА МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ «ОДЕСА» - м. Одеса, Аеропорт, ділянка 1,

ВИСТУПИЛИ: Страшний С.А., Макогонюк О.О., Андрєєва О.А.,         Корнієнко В.О., Мандриченко Ж.В., Данилюк С.Л., Бриндак О.Б.

Заслухавши присутніх та обговоривши питання,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: повернутися до розгляду зазначеного проекту рішення при розгляді Комісією відповідного блоку питань порядку денного.


І. Розгляд проектів рішень Одеської міської ради на предмет їх погодження та внесення до розгляду Одеською міською радою:

СЛУХАЛИ: 1. Страшного С.А. на предмет розгляду питання про надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у м. Одесі. Лист Департаменту комунальної власності Одеської міської ради № 01-13/800 (№ 618/2-мр) з клопотанням розглянути доопрацьовані проекти (перелік - додається).

ВИСТУПИЛИ: Бриндак О.Б., Мандриченко Ж.В., Данилюк С.Л.,           Корнієнко В.О., Терновський А.Ю.

Розглянувши наданий на розгляд комісії лист, вивчивши подані до Комісії документи і матеріали, та обговоривши питання, 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: погодити без зауважень і пропозицій та рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради наступні питання:
-	вул. Курська, 24 - гр. Сергєєва Н.М.;
-	Хаджибейська дорога, 315 - гр. Конопльова В.В.;
-	вул. Платанова, 3А - гр. Кондрашова І.А.;
-	вул. Багрицького, 45 - гр.гр. Корніленко С.В., Покрошинський М.В.;
-	пров. Мостовий, 2/1 - гр. Пепеляшкова В.І.;
-	вул. Тракторна, 12 А - гр. Вінський Є.В.;
-	просп. Зелений, 27а - гр. Яковенко В.О.;
-	вул. Учнівська, 61 - гр. Пєнков В.Г.;
-	вул. Дача Ковалевського, 132-А/2 - гр. Лещинський В.П.;
-	вул. Уральська, 14 - гр. Орлова О.В.;
-	пров. 1-й Китобійний, 36-Б - гр. Герасімов В.В.;
-	Люстдорфська дорога, 27, 12-В гр. Чолак А.П.;
-	вул. Жасминна, 5-А гр. – гр. Рєзцова О.О.;
-	вул. Бригадна, 42-Б/1 гр. – гр. Шишкевич О.В.;
-	вул. Бригадна, 42Б/2 гр. – гр. Сіпаренко В.М.;
-	вул. Миколи Гумільова, 16-Б гр. Олейніков Ю.О.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає
Рішення прийнято

Додатково по даному блоку питань, КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:  рекомендувати доопрацювати наступні проекти рішень Одеської міської ради:
-	вул. Училищна, 1 А, гр. Кісєолар М.Д. - рекомендувати відкласти розгляд даного питання для доопрацювання та доручити Департаменту комунальної власності Одеської міської ради надати інформацію щодо первинної реєстрації об’єкта нерухомого майна, розташованого на запитаній земельній ділянці; 
-	пров. 6-й Балтський, 24, гр. Бербер Л.М. – рекомендувати відкласти розгляд даного питання для доопрацювання та рекомендувати Департаменту комунальної власності Одеської міської ради запропонувати заявнику надати декларацію про готовність об’єкта до експлуатації;
-	вул. Орловська, 6, гр.гр. Ковальова Г.І., Братим В.І. - рекомендувати відкласти розгляд даного питання для доопрацювання та доручити Департаменту комунальної власності Одеської міської ради надати інформацію щодо первинної реєстрації об’єкта нерухомого майна, розташованого на запитаній земельній ділянці; 
-	пров. 8-й Восьмого Березня, 3, гр. Дігавцова Р.І. - рекомендувати відкласти питання для доопрацювання та доручити депутату              Страшному С.А. виїхати на місце, зробити фотофіксацію і надати комісії інформацію, у тому числі, щодо обʼєктів нерухомого майна та земельній ділянці;
-	 вул. Нежданової, 75-Б, гр.гр. Давидяк С.О., Давидяк В.О. - рекомендувати відкласти питання для доопрацювання та доручити Департаменту комунальної власності Одеської міської ради надати роз’яснення, що заява підписана не уповноваженою особою. Рекомендувати Департаменту комунальної власності Одеської міської ради долучити копії паспортів заявників (заявником подано лише перші сторінки паспортів) та надати повну інформацію щодо реєстрації об’єкту нерухомого майна;
-	вул. 3-я Садова, 3, гр.гр. Панчак О.М., Сидюк О.В. - рекомендувати відкласти питання для доопрацювання та доручити Департаменту комунальної власності Одеської міської ради надати роз’яснення, що заява підписана не уповноваженою особою;
-	вул. 2-а Садова, 38, гр.гр. Христофоров Г.Д., Христофорова О.С. - рекомендувати відкласти питання для доопрацювання та доручити Департаменту комунальної власності Одеської міської ради надати інформацію щодо підстав проведення реконструкції об’єкта нерухомого майна;
-	вул. Миколи Міхновського, 4-Е, гр. Наліванна Л.В. - рекомендувати відкласти питання для доопрацювання (зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради не усунуто) та доручити Департаменту комунальної власності Одеської міської ради надати фотофіксацію та інформації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості на ній;
-	вул. Аеродромна, 2 «А», гр. Кравченко Л.А. - рекомендувати відкласти питання для доопрацювання та доручити депутатам Корнієнко В.О. та Данилюку С.Л. виїхати на місце, зробити фотофіксацію і надати комісії інформацію, у тому числі, щодо обʼєктів нерухомого майна та земельної ділянки;
-	вул. Маршала Малиновського, 106, гр. Красуцький П.Г. - рекомендувати відкласти питання для доопрацювання та доручити депутатам Корнієнко В.О. та Данилюку С.Л. виїхати на місце, зробити фотофіксацію і надати комісії інформацію у тому числі щодо обʼєктів нерухомого майна;
-	вул. Березова, 25, гр. Сережонок М.В. - рекомендувати відкласти питання для доопрацювання та запропонувати Департаменту комунальної власності Одеської міської ради надати повну інформацію щодо реєстрації об’єкта нерухомого майна;
-	вул. Костанді, 192, гр. Косов В.В. - рекомендувати відкласти питання для доопрацювання. Доручити депутату Мандриченко Ж.В. виїхати на місце, зробити фотофіксацію і надати комісії інформацію у тому числі щодо обʼєктів нерухомого майна. Департаменту комунальної власності Одеської міської ради запросити договір дарування 2013 року, декларацію про готовність об’єкта до експлуатації;
-	вул. Костанді, 194, гр. Косов В.І. - рекомендувати відкласти питання для доопрацювання та додаткового вивчення документів. Доручити депутату Мандриченко Ж.В. виїхати на місце, зробити фотофіксацію і надати комісії інформацію у тому числі щодо обʼєктів нерухомого майна ;
-	вул. 1-а Лінія 6-й ст. Люстдорфської дороги, 7А, гр. Люпін О.В. - рекомендувати відкласти питання для доопрацювання та додаткового вивчення документів. Доручити депутату Бриндаку О.Б. виїхати на місце, зробити фотофіксацію і надати комісії інформацію у тому числі щодо обʼєктів нерухомого майна;
-	вул. Бригадна, 37б, гр. Сантоній В.І. - рекомендувати відкласти питання для доопрацювання. Департаменту комунальної власності Одеської міської ради звернути увагу на те, що в паспорті заявника відсутнє фото (в 45 років) та запросити документи, на підставі яких було проведено виділ об’єкта нерухомості.
-	вул. Авдєєва-Чорноморського, 96-Б, гр. Шевченко С.О. - рекомендувати відкласти питання для доопрацювання та доручити Департаменту комунальної власності Одеської міської ради витребувати документи на нерухомість, а також виїхати на місце, зробити фотофіксацію і надати комісії інформацію у тому числі щодо об’єктів нерухомого майна;
-	вул. Ромашкова, 7, гр. Кар’єва К.М. - рекомендувати відкласти питання для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауваження юридичного департаменту та доручити Департаменту комунальної власності Одеської міської ради витребувати документи на нерухомість в цілому;
-	вул. Костанді, 17В, гр. Тернавська М.В. - рекомендувати відкласти питання для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауваження юридичного департаменту. Доручити Департаменту комунальної власності Одеської міської ради запросити розпорядження районної адміністрації щодо присвоєння адреси, згоду співвласників на виділ в одиницю частини житлового будинку та декларацію про готовність об’єкта до експлуатації;
-	вул. Китобійна, 22А, гр. Кравчук В.М. - рекомендувати відкласти питання для доопрацювання. Доручити депутату Бриндаку О.Б. виїхати на місце, зробити фотофіксацію і надати комісії інформацію, у тому числі щодо обʼєктів нерухомого майна;
-	вул. Йосипа Тимченка, 29, гр. Ткач О.М. - рекомендувати відкласти питання для доопрацювання. Доручити депутату Бриндаку О.Б. виїхати на місце, зробити фотофіксацію і надати комісії інформацію, у тому числі щодо обʼєктів нерухомого майна;
-	вул. Йосипа Тимченка, 29а, гр. Циплакова К.О. - рекомендувати відкласти питання для доопрацювання. Доручити депутату Бриндаку О.Б. виїхати на місце, зробити фотофіксацію і надати комісії інформацію, у тому числі щодо обʼєктів нерухомого майна;
-	вул. Йосипа Тимченка, 29б, гр. Циплакова Л.М. - рекомендувати відкласти питання для доопрацювання. Доручити депутату Бриндаку О.Б. виїхати на місце, зробити фотофіксацію і надати комісії інформацію, у тому числі щодо обʼєктів нерухомого майна.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає
Рішення прийнято


Виступив депутат Терновський А.Ю. з пропозицією перейти до розгляду питань, які стосуються юридичних осіб, після чого повернутися до порядку денного Комісії.

ВИСТУПИЛИ: Страшний С.А., Бриндак О.Б., Мандриченко Ж.В.

	Розглянувши пропозицію депутата Терновського А.Ю.,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: підтримати пропозицію та перейти до розгляду питань, які стосуються юридичних осіб.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає
Рішення прийнято


СЛУХАЛИ: 3. Страшного С.А. на предмет розгляду проектів рішень Одеської міської ради про надання дозволу юридичним особам, фізичним особам – підприємцям на розробку проектів землеустрою щодо відведення  земельних ділянок (перелік - додається).

ВИСТУПИЛИ: Бриндак О.Б., Мандриченко Ж.В., Данилюк С.Л.,           Корнієнко В.О., Терновський А.Ю., Філатов О.А., Кулягіна І.В.,          Макогонюк О.О.

Розглянувши підготовлені департаментом комунальної власності Одеської міської ради та надані на розгляд комісії проекти рішень (в наданих на розгляд комісії документах за цим блоком питань, будь-які зауваження департаменту комунальної власності Одеської міської ради до проектів рішень відсутні) і обговоривши питання,  

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради  наступні проекти рішень Одеської міської ради:
-	Сквер на території Приморського району - м. Одеса, пляж «Аркадія», територія прилегла до сходів від Гагарінського плато до «Траси Здоров’я», за умови виключення частини земельної ділянки, яка знаходиться в зоні ТР2 – транспортної розв’язки, в редакції, запропонованої Департаментом комунальної власності Одеської міської ради;
-	АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» - вул. Онезька, вул. Миколи Вороного (земельна ділянка, площею 0,1392 га);
-	АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» - Люстдорфська дорога (земельна ділянка, площею 0,0600 га);
-	АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» - Люстдорфська дорога (земельна ділянка, площею 0,0050 га).

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає
Рішення прийнято

Додатково по даному блоку питань, рекомендувати відкласти наступні проекти рішень для доопрацювання:
-	РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТОЇ ПРЕПОДОБНОЇ МУЧЕНИЦІ ЄЛИЗАВЕТИ ОДЕСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ вул. Академіка Вавілова, 60/1 – рекомендувати відкласти та доручити депутату Корнієнко В.О. запросити на наступне засідання представників релігійної громади, управління з майнових відносин Одеської обласної ради для надання пояснень по суті питання; додатково долучити інформацію щодо обґрунтування площі запитаної земельної ділянки;
-	ПП «АВТО-ЄВРОПА» вул. Отамана Чепіги, 112 - долучити нову довідку щодо сплати орендної плати;
-	ОСББ «Добробут 55» вул. Генерала Бочарова, 55 – рекомендувати відкласти та доручити депутату Страшному С.А. виїхати на місце, зробити фотофіксацію і надати комісії повну інформацію з порушеного питання. Доручити Департаменту комунальної власності Одеської міської ради надати роз’яснення заявнику щодо необхідності уточнення заяви (для подальшої передачі в оренду);
-	ФОП Клочанко Н.Г., вул. Академіка Заболотного, 38Б, вул. Героїв Оборони Одеси, 50Б - рекомендувати відкласти для доопрацювання та перевірки законності набуття права власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на вказаній земельній ділянці;
-	гр. Білоножко І.М., вул. Крилова, 18/1 - рекомендувати Департаменту комунальної власності Одеської міської ради надати інформацію щодо стану перерахувань плати на землю; 
-	ФОП  Гаврилюк Н.І., ФОП Гаврилюк О.І., вул. Проценка, 23/23 - рекомендувати відкласти для проведення перевірки виду використання земельної ділянки та доручити Департаменту комунальної власності Одеської міської ради перевірити чи є будівля окремо розташованою. 
-	КОНЦЕРН «ВІЙСЬКТОРГСЕРВІС» вул. Успенська, 4-а – рекомендувати відкласти для доопрацювання та проведення виїзду. Доручити депутату Мандриченко Ж.В. виїхати на місце, зробити фотофіксацію і надати комісії повну інформацію з порушеного питання. Департаменту комунальної власності Одеської міської перевірити повноваження представника філії, додати статутні документи Концерну та його представника;
-	Проект рішення «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Одеської міської ради від 21.09.2016 р. № 1179-VІІ «Про надання дозволу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІ-ІНЖИНІРІНГ» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 3,5000 га, за адресою: м. Одеса, вул. Багрицького, 12А, для будівництва житлового комплексу с паркінгом» - рекомендувати відкласти для додаткового вивчення даного питання та доопрацювання;
-	Проект рішення «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 р. №  4532-VI «Про надання дозволу КОМУНАЛЬНІЙ УСТАНОВІ «Дитяча міська поліклініка № 5» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування, орієнтовною площею 0,0458 га, за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 80 для експлуатації та обслуговування будівлі КУ «Дитяча  міська поліклініка № 5» - рекомендувати Департаменту комунальної власності Одеської міської ради надати роз’яснення щодо необхідності уточнення заяви.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає
Рішення прийнято

Розглянувши проект рішення про надання дозволу на розробку проект землеустрою щодо відведення ДП «Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту «Одеса» земельної ділянки за адресою: Аеропорт, діл. 1, дане питання було поставлено головою комісії на голосування,

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - три депутата (Страшний С.А., Бриндак О.Б., Терновський А.Ю.), «УТРИМАЛИСЯ» - три депутата (Данилюк С.Л., Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає
Рішення не прийнято 

Приймаючи до уваги те, що на засіданні комісії присутній гр. Клімов А.В., Комісія прийняла рішення розглянути питання стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення йому земельної ділянки за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 17.

ВИСТУПИЛИ: Страшний С.А., Клімов А.В., Мандриченко Ж.В.,                   Бриндак О.Б., Корнієнко В.О., Кулягіна І.В

	Заслухавши заявника та обговоривши питання,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання. 

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає
Рішення прийнято

СЛУХАЛИ: 4. Страшного С.А. на предмет розгляду проектів рішень Одеської міської ради про надання в оренду (постійне користування) земельних ділянок юридичним особам, фізичним особам – підприємцям на розробку проектів землеустрою щодо відведення  земельних ділянок (перелік - додається).

ВИСТУПИЛИ: Бриндак О.Б., Мандриченко Ж.В., Данилюк С.Л.,           Корнієнко В.О., Терновський А.Ю., Філатов О.А., Кулягіна І.В.          

Розглянувши підготовлені департаментом комунальної власності Одеської міської ради та надані на розгляд комісії проекти рішень (в наданих на розгляд комісії документах за цим блоком питань, будь-які зауваження департаменту комунальної власності Одеської міської ради до проектів рішень відсутні) і обговоривши питання,  

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради  наступні проекти рішень Одеської міської ради:
	-	АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ -  Гагарінське плато, 1;

-	АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» - вул. Артилерійська, Люстдорфська дорога.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає
Рішення прийнято


Додатково по даному блоку питань, рекомендувати відкласти наступні проекти рішень:
-	ТОВ «БАМ-2000» пров. 3-й Вапняний, 4 -  рекомендувати Департаменту комунальної власності Одеської міської ради запросити у заявника  підтвердження реєстрації права власності на нерухоме майно (наявна реєстрація МБТІ від 2001 року договору купівлі-продажу); належним чином засвідчені копії статутних документів. Приймаючи до уваги те, що земельна ділянка частково знаходиться за межами червоної лінії, долучити акт обстеження інспекції Департаменту комунальної власності Одеської міської ради;
-	ФОП Бондарь А.В.,й вул. Чорноморського козацтва, 118 - рекомендувати Департаменту комунальної власності Одеської міської ради долучити акт обстеження інспекції Департаменту та  надати інформацію щодо земельної ділянки та стану перерахувань плати за землю;
-	ТОВ «ЮРТА» просп. Добровольського, 39-а - рекомендувати Департаменту комунальної власності Одеської міської ради долучити фотофіксацію та запросити у заявника підтвердження реєстрації права власності на нерухоме майно та надати належним чином засвідчені копії статутні документи товариства;
-	гр. Василенко С.Л., вул. Церковна, 29 - рекомендувати відкласти для доопрацювання. Доручити Департаменту комунальної власності Одеської міської ради надати заявнику роз’яснення про те, що згідно наданих документів в ДРРП обліковується інформація про те, що об’єкт, який використовується від СТО, відноситься до об’єктів житлової;  
-	ТОВ «Антіріо груп», вул. Отамана Чепіги, 43/1 - рекомендувати Департаменту комунальної власності Одеської міської ради надати довідку щодо стану перерахувань плати за землю щодо вказаної земельної ділянки, а також запросити у заявника документи, що підтверджують право власності на всі об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці;
-	ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 9 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ просп. Академіка Глушка, 1-Г – рекомендувати Департаменту комунальної власності Одеської міської ради сумісно з Київською районною адміністрацією розібратися стосовно питання законності розміщення гаражів, суміжних із земельною ділянкою для з’ясування факту можливого порушення меж земельної ділянки, яку пропонується відвести учбовому закладу; 
-	ОДЕСЬКИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ № 25 І-ІІІ СТУПЕНІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ вул. Академіка Філатова, 23 Б - рекомендувати Департаменту комунальної власності Одеської міської ради сумісно з Малиновською районною адміністрацією розібратися стосовно питання законності розміщення гаражів, суміжних із земельною ділянкою для з’ясування факту можливого порушення меж земельної ділянки, яку пропонується відвести учбовому закладу.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає
Рішення прийнято

Головою комісії було поставлено на голосування питання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення Адміністрації прикордонної служби України земельної ділянки за адресою:                             вул. Чорноморського козацтва, 96а.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - три депутата (Мандриченко Ж.В., Данилюк С.Л.,           Корнієнко В.О.), «УТРИМАЛИСЯ» - три депутата (Страшний С.А.,         Бриндак О.Б., Терновський А.Ю.), «ПРОТИ» - немає
Рішення не прийнято

СЛУХАЛИ: 1.1. Страшного С.А. на предмет розгляду листа Департаменту комунальної власності Одеської міської ради № 01-26/215 (№ 693/2-мр) з клопотанням розглянути чергове звернення гр. Чернецького А.М. про надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення вільної земельної ділянки за адресою: м. Одеса, вул. Лиманна між буд. 118 та № 120 (додається).

ВИСТУПИЛИ: Бриндак О.Б., Мандриченко Ж.В., Данилюк С.Л.

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради даний проект рішення.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає
Рішення прийнято


СЛУХАЛИ: 1.2. Страшного С.А. на предмет розгляду питань щодо виїздів депутатів членів Комісії.

ВИСТУПИЛИ: Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О.

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: погодити без зауважень і пропозицій та рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради наступні питання:
-	вул. Тимірязєва, 12-В, гр.гр. Захарова Н.І., Цапенко О.І.;
-	пров. 3-й Олександра Невського, 5, гр. Пащенко Л.М.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - чотири депутата (Страшний С.А., Бриндак О.Б., Терновський А.Ю., Данилюк С.Л.), «УТРИМАЛИСЯ» - два депутата (Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає
Рішення прийнято


СЛУХАЛИ: 1.3. Страшного С.А. на предмет розгляду додатково направлених Департаментом питань стосовно надання дозволів  громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у м. Одесі (лист Департаменту комунальної власності Одеської міської ради № 01-13/1805) – (перелік додається).


ВИСТУПИЛИ: Бриндак О.Б., Мандриченко Ж.В., Данилюк С.Л.,           Корнієнко В.О., Терновський А.Ю.

Розглянувши наданий на розгляд комісії лист, вивчивши подані до Комісії документи і матеріали, та обговоривши питання, 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради наступні питання:
-	пров. Хутірський, 5в, гр. Лепча В.В.;
-	вул. Баштанна, 8-10/5А, гр. Гонтарук В.П.;
-	Хаджибейська дорога, 345, гр.гр. Запорожець С.Ю., Запорожець Н.І.;
-	вул. 37-а Лінія, 15, гр. Пейчев І.А.;
-	вул. Литовська, 44, гр.гр. Кузьмаков С.П., Кузьмаков А.П.,           Кузьмакова В.І., Кузьмаков П.П., Стоянова Ю.М.;
-	вул. Толбухіна, 22/1, гр. Шевченко Т.І.;
-	вул. Художника Федорова, 33, гр.гр. Озоліна Т.К., Озоліна Л.К.;
-	вул. Художника Федорова, 33, гр. Соловйова О.О.;
-	вул. Тульська, 53, гр. Осадчук С.В.;
-	вул. Дача Ковалевського, 8Б, гр. Кравченко К.В.;
-	просп. Свободи, 100-В, гр. Коськін Є.В.;
-	вул. Гаршина, 9-З, гр. Вольська Т.С.;
-	вул. Купріна, 13-Б, гр. Солопов М.Г.;
-	вул. Купріна, 13-В, гр. Солопова Т.П.;
-	пров. Дружний, 11, гр. Дівєєв В.М.;
-	просп. Добровольського, 47/1, гр. Довганіч Д.В.;
-	вул. Авдєєва-Чорноморського, 66, гр. Головін В.П.;
-	вул. Семена Яхненка, 19/1, гр. Козловська Х.О.;
-	вул. 8-а Лінія 6-й ст. Люстдорфської  дороги, 8, 8-А гр. Король Т.В.;
-	пров. Красних Зорь, 6/4-А, гр. Дівєєва К.В.;
-	вул. Посмітного, 4Т, гр. Рассказова О.М.;
-	вул. Цебриківська, 5-7-9/1, гр.гр. Горленко Ю.І., Горленко Н.Ф.
Направити дані проекти для розгляду юридичним департаментом Одеської міської ради та за наявності зауважень повернутися до їх розгляду.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає
Рішення прийнято


СЛУХАЛИ: Страшного С.А. на предмет розгляду додатків № 2 та № 3 до проекту рішення Одеської міської ради «Про надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок».

ВИСТУПИЛИ: Бриндак О.Б., Мандриченко Ж.В., Данилюк С.Л.

Розглянувши надані на розгляд комісії додатки № 2 (з п. 1 по п. 19) та  № 3 до проекту рішення Одеської міської ради щодо втрати чинності окремих пунктів рішень Одеської міської ради (пункт № 244 додатку 1 рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 р. № 4226-VІ (гр. Гордієнко А.В. – Люстдорфська дорога, 27) та обговоривши питання, 

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради додатки № 2 та № 3 до проекту рішення Одеської міської ради «Про надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок».

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає
Рішення прийнято

СЛУХАЛИ: 2. Надання у власність (оренду) громадянам земельних ділянок у               м. Одесі.

СЛУХАЛИ: 2.1. Страшного С.А. на предмет розгляду доопрацьованих проектів рішень щодо надання громадянам земельних ділянок у м. Одесі (перелік - додається).

ВИСТУПИЛИ: Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О., Терновський А.Ю.

Розглянувши надані на розгляд комісії доопрацьовані проекти рішень Одеської міської ради та обговоривши питання, 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: погодити без зауважень і пропозицій та рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради  наступні проекти рішень Одеської міської ради:
-	вул. Володі Дубініна, 12-Б гр. Куцак О.В.;
-	Тираспольське шосе, 155а гр. Боярина О.М.;
-	вул. Учнівська, 14-А гр. Садко Б.Б.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає
Рішення прийнято

Додатково по даному блоку питань, КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:  рекомендувати доопрацювати наступні проекти рішень Одеської міської ради:
-	вул. Братська, 1 гр. Годованний І.Б. - рекомендувати повернути Департаменту комунальної власності Одеської міської ради та надати роз’яснення, що порушене у зверненні питання можливо врегулювати лише у судовому порядку (24.12.2014 року рішенням Одеської міської ради було передано у власність земельну ділянку особі, яка на той час вже померла. Спадкоємці набули право власності на спадкове майно у тому числі до спадкової маси увійшла земельна ділянка);
- вул. Керченська, 91а гр.гр. Гончарук Г.Д., Рябухін С.О. - рекомендувати відкласти питання для проведення виїзду та фотофіксації щодо уточнення ситуації та меж земельної ділянки. Доручити проведення виїзду депутату Страшному С.А.;
-	вул. Богуна, 8 гр. Севастєєв П.С. - рекомендувати відкласти розгляд даного питання у зв’язку з наявністю зауважень юридичного департаменту Одеської міської ради;
-	вул. Пестеля, 45 гр.гр. Костєва О.В., Костєв С.О. - рекомендувати відкласти для доопрацювання. Доручити депутатам Корнієнко В.О. та Данилюку С.Л. виїхати на місце, зробити фотофіксацію і надати комісії інформацію, у тому числі щодо обʼєктів нерухомого майна та суміжних землекористувачів;
-	вул. Луцька, 117, гр. Дяченко Н.Г. - рекомендувати відкласти для доопрацювання. Доручити депутатам Корнієнко В.О. та Данилюку С.Л. виїхати на місце, зробити фотофіксацію і надати комісії інформацію щодо земельної ділянки та обʼєктів нерухомого майна, що розташовані на ній. Доручити Департаменту комунальної власності Одеської міської ради перевірити витяг ДЗК на ділянку на предмет наявності всіх аркушів;
-	пров. 2-й Дунаєвського, 1 гр. Жердецька О.О. - рекомендувати відкласти питання. Доручити депутатам Корнієнко В.О. та Данилюку С.Л. виїхати на місце, зробити фотофіксацію і надати комісії інформацію, у тому числі щодо обʼєктів нерухомого майна. Рекомендувати Департаменту комунальної власності Одеської міської ради надати повну інформацію щодо  набуття права власності на обʼєкт нерухомого майна з первинної реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає
Рішення прийнято

СЛУХАЛИ: 2.2, 2.3 та 2.5.  Страшного С.А. на предмет розгляду нових та додаткових проектів рішень щодо надання громадянам земельних ділянок у місті Одесі (переліки додаються), а також інформацію депутатів за результатами проведених виїздів.

ВИСТУПИЛИ: Бриндак О.Б., Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О., Терновський А.Ю.

Розглянувши надані на розгляд комісії проекти рішень Одеської міської ради та обговоривши питання, 
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради  наступні проекти рішень Одеської міської ради:
-	вул. Лугова, 42 гр., Шейкін О.І.;
-	вул. Матюшенка, 6-Б гр., Говорун А.Л.;
-	вул. Четверта, 33-А, гр. Чернишенко Л.В.;
-	вул. Лугова, 32, гр. Назаренко Н.Л.;
-	вул. Патріотична, 118-Б, гр. Скуртова Ю.В.;
-	вул. Шишкіна, 18, гр.гр. Малишкіна А.Ю., Малишкін Ю.М.;
-	пров. Верф’яний, 9-а, гр. Мухіна І.В.;
-	пров. Гагаріна, 23, гр. Нейков О.Л.;
-	вул. Льва Симиренка, 9/2-а, гр. Коробєр О.М.;
-	вул. Поштова, 13, гр. Пожераускене К.В.;
-	вул. Молодогвардійська, 63А, гр. Паунко-Русаленко О.В.;
-	вул. Миколи Міхновського, 47-В, гр. Мокан В.П.;
-	вул. Райдужна, 45а, гр. Шевчук Т.І.;
-	пров. Спартаківський, 8-Б, гр.гр. Бояльська М.В., Бояльська С.В., Бояльський Й.В.;
-	вул. Вітчизняна, 14, гр. Скроботов І.О.;
-	вул. Софії Перовської, 46/1, гр. Ярчук І.І.;
-	вул. Платанова, 89, гр. Куций О.Ю.;
-	вул. Гастелло, 63, гр. Астраханцева К.С.;
-	пров. 3-й Травневий, 41-А, гр. Алмазова В.М.;
-	вул. Шишкіна, 28-а, гр.гр. Ролінський В.І., Ролінський О.І.,        Мельничук О.С.;
-	вул. Чубаївська, 32-Б, гр. Плясецька Т.Ю.;
-	пров. Чубаївський, 5, гр. Ковальчук А.Ю.;
-	вул. Художника Федорова, 34, гр. Єргієва К.П.;
-	вул. 6-а Лінія 6-й ст. Люстдорфської дороги, 23, гр.гр. Іваніченко І.В., Суденко К.О., Суденка С.А.;
-	вул. Бригадна, 18, гр.гр. Мартинюк В.І., Черепанова В.І.;
-	вул. Тульська, 23-В, гр. Левчук Є.С.;
-	вул. Художника Федорова, 24-а, гр. Мінчук О.А.;
-	вул. Посмітного, 12, гр. Альтунсі Тамер Мохаммед Маджед;
-	вул. Посмітного, 9/4, гр. Покровський Д.І.;
-	вул. Леваневського, 42Б, гр. Десов Д.Ю.;
-	Фонтанська дорога, 69-Г, гр. Захарова О.П.;
-	вул. 9-а Суворовська, 33, гр. Тодорашко О.А.;
-	вул. Ашгабадська, 12 б, гр. Дьяченко В.В.

Направити дані проекти для розгляду юридичним департаментом Одеської міської ради та за наявності зауважень повернутися до їх розгляду.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає
Рішення прийнято

Додатково по даному блоку питань, КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:  рекомендувати доопрацювати наступні проекти рішень Одеської міської ради:
-	вул. Професора Коровицького, 20, гр. Лебеда Л.О. – рекомендувати відкласти питання та запропонувати Департаменту комунальної власності Одеської міської ради додати фотофіксацію;
-	вул. Деревообробна, 60, гр.гр. Ткаченко О.В., Ткаченко Т.В.,           Ткаченко Є.О. – рекомендувати відкласти питання та запропонувати Департаменту комунальної власності Одеської міської ради долучити фотофіксацію та надати документи щодо первинної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці;
-	вул. Спартаківська, 63, гр.гр. Шумський В.В., Супрун А.В. - рекомендувати відкласти питання та доручити депутату Корнієнко В.О. виїхати на місце, зробити фотофіксацію і надати комісії інформацію, у тому числі щодо обʼєктів нерухомого майна та земельної ділянки;
-	вул. Селекційна, 10, гр. Кравченко Н.Я. - рекомендувати відкласти та запропонувати Департаменту комунальної власності Одеської міської ради перевірити витяг ДЗК щодо наявності всіх аркушів;
-	вул. Нікітіна, 29-А, гр. Ляшенко С.А. - рекомендувати відкласти та доручити депутату Терновському А.Ю. виїхати на місце, зробити фотофіксацію і надати комісії інформацію, у тому числі щодо обʼєктів нерухомого майна;
-	вул. Стельмаха, 31, гр. Шульга С.О. - рекомендувати відкласти та доручити Департаменту комунальної власності Одеської міської ради долучити фотофіксацію та первинні документи щодо реєстрації житлового будинку;
-	вул. 49-а Лінія, 17, гр. Танці Л.І. – рекомендувати відкласти питання для доопрацювання та доручити Департаменту комунальної власності Одеської міської ради провести виїзд, надати фотофіксацію та документи щодо права власності на об’єкти нерухомості, розташовані на земельній ділянці;
-	вул. Авіаційна, 38 «б» гр. Артамонова Л.М. – рекомендувати відкласти питання та доручити депутату Данилюку С.Л. виїхати на місце, зробити фотофіксацію і надати комісії інформацію, у тому числі щодо обʼєктів нерухомого майна;
-	вул. Ростовська, 3, гр. Клименко Д.С. - рекомендувати відкласти питання для доопрацювання та запропонувати рекомендувати Департаменту комунальної власності Одеської міської ради здійснити виїзд, зробити фотофіксацію і надати комісії повну інформацію щодо вказаної земельної ділянки.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає
Рішення прийнято


СЛУХАЛИ: 2.4. Страшного С.А. на предмет розгляду листа секретаря Одеської міської ради № С-31/3 мр.  – розглянути  скаргу гр. Степанової Н.В. (вул. Львівська, 42).

ВИСТУПИЛИ: Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О., Терновський А.Ю.

Розглянувши лист та обговоривши питання, 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: рекомендувати відкласти питання, доручити депутатам Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О. виїхати на місце, зробити фотофіксацію і надати комісії інформацію, у тому числі щодо обʼєктів нерухомого майна.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає
Рішення прийнято

СЛУХАЛИ: 5. Страшного С.А. на предмет розгляду питань стосовно  присвоєння нових адрес земельним ділянкам. 
СЛУХАЛИ: 5.1. Лист гр. Кардуна С.М. (№ 338/2-мр) вул. Пржевальского, 10-А, з клопотанням повторно розглянути проект рішення після виправлення зауважень комісії.

ВИСТУПИЛИ: Мандриченко Ж.В., Данилюк С.Л.

Розглянувши в межах повноважень даний лист, підготовлений департаментом комунальної власності Одеської міської ради проект рішення та обговоривши питання, 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради даний проект рішення.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає
Рішення прийнято

СЛУХАЛИ: 5.2. Лист гр. Пазюка П.Н. (№ 630/2-мр) вул. Генерала Петрова, 46-В, з клопотанням повторно розглянути проект рішення.

ВИСТУПИЛИ: Бриндак О.Б., Мандриченко Ж.В.

Розглянувши в межах повноважень даний лист, підготовлений департаментом комунальної власності Одеської міської ради проект рішення та обговоривши питання, головою комісії було поставлено на голосування питання, хто за внесення даного проекту рішення на розгляд Одеської міської ради,

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - немає, «УТРИМАЛИСЯ» - одноголосно, «ПРОТИ» - немає
Рішення не прийнято

СЛУХАЛИ: 5.3. Гр. Ланова Л.М. - пров. Амундсена, 3-й, 6-А.

ВИСТУПИЛИ: Мандриченко Ж.В., Данилюк С.Л., Терновський А.Ю.

Розглянувши в межах повноважень підготовлений департаментом комунальної власності Одеської міської ради проект рішення та обговоривши питання, 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради даний проект рішення.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає
Рішення прийнято

СЛУХАЛИ: 5.4. Гр. Васюткова І.В. – вул. Ляпідевського, 4-Д.

ВИСТУПИЛИ: Данилюк С.Л., Корнієнко В.О.

Розглянувши в межах повноважень підготовлений департаментом комунальної власності Одеської міської ради проект рішення та обговоривши питання, 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради даний проект рішення.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає
Рішення прийнято

СЛУХАЛИ: 5.5. Гр. Горобій В.І. – вул. Рибальська, 20-Г.

ВИСТУПИЛИ: Мандриченко Ж.В., Данилюк С.Л., Корнієнко В.О.

Розглянувши в межах повноважень підготовлений департаментом комунальної власності Одеської міської ради проект рішення та обговоривши питання, 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради даний проект рішення.
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає
Рішення прийнято

СЛУХАЛИ: 5.6. Лист гр. Вернігора К.В. (№674/2-мр з клопотанням повторно розглянути питання (надано свідоцтво на спадщину та довідка, що Вернігор К.В. є єдиним спадкоємцем, який звернувся за спадковим майном).

ВИСТУПИЛИ: Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О.

Розглянувши в межах повноважень даний лист, підготовлений департаментом комунальної власності Одеської міської ради проект рішення та обговоривши питання, 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: рекомендувати повернути даний проект рішення та доручити Департаменту комунальної власності Одеської міської ради надати роз’яснення щодо звернення заявника до судових органів для вирішення питання набуття права власності заявника на земельну ділянку в порядку спадкування.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає
Рішення прийнято

СЛУХАЛИ: 5.7. Лист гр. Ткаченка М.О. (№ 758/2-мр) – вул. Радісна, 106-А. Надано лист роз’яснення та клопотання повторно розглянути проект рішення.

ВИСТУПИЛИ: Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О., Данилюк С.Л.

Розглянувши в межах повноважень даний лист, підготовлений департаментом комунальної власності Одеської міської ради проект рішення та обговоривши питання, головою комісії було поставлено на голосування питання, хто за внесення даного проекту рішення на розгляд Одеської міської ради,

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - немає, «УТРИМАЛИСЯ» - одноголосно, «ПРОТИ» - немає
Рішення не прийнято

СЛУХАЛИ: 5.8. Гр. Бобриніченко В.М. – пров. Гагаріна, 12-Г.

ВИСТУПИЛИ: Мандриченко Ж.В., Данилюк С.Л., Корнієнко В.О.

Розглянувши в межах повноважень підготовлений департаментом комунальної власності Одеської міськради проект рішення та обговоривши питання

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради даний проект рішення.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає
Рішення прийнято

СЛУХАЛИ: 6. Страшного С.А. на предмет розгляду питання щодо можливость встановлення одностороннього руху транспорту на  Гагарінському плато.

ВИСТУПИЛИ: Мандриченко Ж.В., Данилюк С.Л., Корнієнко В.О.

Обговоривши вказане питання,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: рекомендувати запросити для розгляду даного питання представників департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради та Приморської районної адміністрації Одеської міської ради для сумісного опрацювання питання організації дорожнього руху по Гагарінському плато.     

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає
Рішення прийнято

Виступив Філатов О.А. – в.о. директора Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради з пропозицією повернутися до розгляду проекту рішення про надання дозволу на розробку проект землеустрою щодо відведення ДП «ДИРЕКЦІЯ З БУДІВНИЦТВА МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ «ОДЕСА» земельної ділянки за адресою: місто Одеса, Аеропорт, ділянка 1.

Головою комісії дане питання було повторно поставлено на голосування, з урахуванням поправки Департаменту комунальної власності Одеської міської ради щодо виду використання даної земельної ділянки.  

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - п’ять депутатів (Страшний С.А., Бриндак О.Б., Терновський А.Ю., Данилюк С.Л., Мандриченко Ж.В.)  «УТРИМАВСЯ» - один депутат (Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято

Голова комісії                                                                                    Страшний С.А.


Секретар комісії								       Данилюк С.Л.

