














Протокол
засідання комісії



28.05.2021 р. 13.30						м. Одеса,
Думська площа, 1
каб. №  307


Присутні:
Страшний С.А.
Корнієнко В.О.
Данилюк С.Л.
Терновський А.Ю. (покинув засідання комісії після питання 2.)
Мандриченко Ж.В. (прийшла на засідання комісії після розгляду питання 2.)

Відсутні:
Бриндак О.Б.

Запрошені: 
Філатов О.А. – в.о. директора Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради, Кулягіна І.В. – перший заступник директора Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради, Купріянова Т.В. - начальник управління оренди та продажу землі департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради.

Присутні: депутат Одеської міської ради Єремиця О.М.

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. Лист Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-11/3 з клопотанням розглянути та внести на розгляд сесії Одеської міської ради проект рішення «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 10.06.2015 року № 6762-VI «Про встановлення ставок земельного податку у місті Одесі» (регуляторний акт) проект рішення додається (№1097/2-мр).
2. Лист Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-11/3 з клопотанням розглянути та внести на розгляд сесії Одеської міської ради проект рішення «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 20.09.2011 року № 1267-VI «Про затвердження фіксованих відсотків при визначенні ставок орендної плати за земельні ділянки в м. Одесі» (регуляторний акт) проект рішення додається (№ 1097/2-мр).
3. Лист Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/55 з клопотанням розглянути проект рішення Одеської міської ради «Про надання повноважень Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради», проект додається  (№ 1127/2-мр).
4. Лист депутата Одеської міської ради Звягіна О.С. (№ 852/2-мр) з клопотанням внести на найближчу сесію Одеської міської ради проект рішення Одеської міської ради про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 30.07.2016 року № 917-VII, додавши до переліку земель комунальної власності загального користування рекреаційного призначення – парків та скверів - сквер, розташований за адресою: місто Одеса, вулиця Скворцова, між будинком по вул. Скворцова, 2 та вул. Шота Руставелі, 5.
5. Про присвоєння нових адрес земельним ділянкам.
5.1. Проект рішення Одеської міської ради «Про присвоєння земельній ділянці адреси: місто Одеса, провулок Естонський, 12                 (гр. Молчан Н.О.);
5.2. Проект рішення Одеської міської ради «Про присвоєння земельній ділянці адреси: м. Одеса, вул. Прорізна, 5-А (гр. Мінова С.П.);
5.3. Проект рішення Одеської міської ради «Про присвоєння земельній ділянці адреси: м. Одеса, вул. Обільна, 103-А (гр. Стогній В.С.);
5.4. Проект рішення Одеської міської ради «Про присвоєння земельній ділянці адреси: м. Одеса, вул. Кристаловського, 27-А                   (гр. Чернієнко Т.Ю.). 
	6. Дозволи  громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у м. Одесі. Лист Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/1805 з клопотанням розглянути проекти рішень Одеської міської ради, перелік додається (№ 840/2-мр) .
	6.1. Відмова у надані дозволу гр. Поліщуку С.В. – вул. Чумацька (Огородня), 23 та 31;
	6.2. Відмова у надані дозволу гр. Поліщуку О.В. – вул. Чумацька (Огородня), 23 та 31;
6.3. Виїзди депутатів членів Комісії.
7. Надання у власність (оренду) громадянам земельних ділянок у               м. Одесі (перелік додається).
7.1. Виїзди депутатів членів Комісії.
8. Розгляд проектів рішень Одеської міської ради про надання дозволу юридичним особам, фізичним особам – підприємцям на розробку проектів землеустрою щодо відведення  земельних ділянок (перелік - додається).
9. 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).
10. Розгляд проектів рішень Одеської міської ради про надання згоди на розробку технічної документації щодо передачі в оренду земельних ділянок суб'єктам господарювання: юридичним особам, фізичним особам – підприємцям (перелік - додається).
11. Розгляд проектів рішень Одеської міської ради про поновлення, продовження (припинення) договорів оренди землі, внесення змін до раніше укладених договорів оренди (перелік - додається).
12. Розгляд проектів рішень Одеської міської ради про внесення змін до раніше прийнятих рішень (перелік - додається).

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


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 листа Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-11/3 з клопотанням  розглянути та внести на розгляд сесії проект рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 10.06.2015 року  № 6762-VI «Про встановлення ставок земельного податку у місті Одесі» (регуляторний акт) проект рішення додається (№ 1097/2-мр).

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

Розглянувши подані до Комісії документи і матеріали, та обговоривши питання, 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: прийняти до відома інформацію, надану в.о. директора Департаменту земельних ресурсів.

СЛУХАЛИ: 2. Страшного С.А. на предмет розгляду листа Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-11/3 з клопотанням  розглянути та внести на розгляд сесії проект рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 20.09.2011 року  № 1267-VI «Про затвердження фіксованих відсотків при визначенні ставок орендної плати за земельні ділянки в м. Одесі» (регуляторний акт) проект рішення додається (№ 1097/2-мр).

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

Розглянувши подані до Комісії документи і матеріали, та обговоривши питання, 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: доповідь в.о. директора Департаменту прийняти до відома.

СЛУХАЛИ: 3. Страшного С.А. на предмет розгляду листа Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/55 з клопотанням розглянути рішення «Про надання повноважень Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради» (проект додається).

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

Розглянувши лист та вивчивши подані до Комісії документи і матеріали, та обговоривши питання, 

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

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


СЛУХАЛИ: 4. Страшного С.А. на предмет розгляду листа депутата Одеської міської ради Звягіна О.С. з клопотанням внести на найближчу сесію Одеської міської ради проект рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 30.07.2016 року № 917-VII додавши до переліку земель комунальної власності загального користування рекреаційного призначення – парків та скверів, сквер, розташований за адресою: місто Одеса, вул. Скворцова, між будинком по вулиці Скворцова, 2 та вул. Шота Руставелі, 5.

ВИСТУПИЛИ: Мандриченко Ж.В., Філатов О.А.

Розглянувши лист та обговоривши питання,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: рекомендувати відкласти розгляд даного питання для додаткового вивчення та опрацювання питання, порушеного у зверненні депутата Одеської міської ради Звягіна О.С. Доручити депутату Одеської міської ради Мандриченко Ж.В. виїхати на місце, зробити фотофіксацію земельної ділянки, проаналізувати наявні документи та надати комісії повну інформацію з порушеного питання.

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

СЛУХАЛИ: 5. Страшного С.А. на предмет розгляду питання про присвоєння нових адрес земельним ділянкам.

СЛУХАЛИ: 5.1. Проект рішення Одеської міської ради «Про присвоєння земельній ділянці адреси:  м. Одеса, пров. Естонський, 12 (гр. Молчан Н.О.);

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

Розглянувши в межах повноважень підготовлений Департаментом проект рішення Одеської міської ради та обговоривши питання, 

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

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

СЛУХАЛИ: 5.2.. Проект рішення Одеської міської ради «Про присвоєння земельній ділянці адреси: м. Одеса, вул. Прорізна, 5-А (гр. Мінова С.П.);

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

Розглянувши в межах повноважень підготовлений Департаментом проект рішення Одеської міської ради та обговоривши питання, 

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

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

СЛУХАЛИ: 5.3. Проект рішення Одеської міської ради «Про присвоєння земельній ділянці адреси: м. Одеса, вул. Обільна, 103-А (гр. Стогній В.С.);

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

Розглянувши в межах повноважень підготовлений Департаментом проект рішення Одеської міської ради та обговоривши питання, 

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

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

СЛУХАЛИ: 5.4. Проект рішення Одеської міської ради «Про присвоєння земельній ділянці адреси: місто Одеса, вулиця Кристаловського, 27-А       (гр. Чернієнко Т.Ю.).

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

Розглянувши в межах повноважень підготовлений Департаментом проект рішення Одеської міської ради та обговоривши питання, 

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

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


СЛУХАЛИ: 6. Страшного С.А. на предмет розгляду питання про надання дозволів  громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у м. Одесі. Лист Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/1805 (№ 840/2-мр) – клопотання розглянути проекти рішень (перелік додається).

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

Розглянувши подані на розгляд Комісії проекти рішень, підготовлені Департаментом земельних ресурсів Одеської міської ради та обговоривши питання, прийнято рішення розглядати та голосувати по кожному об’єкту окремо.
	пров. Краснослобідський, 5/1, гр. Сінічева О.О. – наявні зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради. 

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Училищна, 4, гр. Пінчук І.А.  – наявні зауваження комісії: запросити у заявника документи щодо первинної реєстрації об’єкта нерухомого майна.

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Головна, 1-б, гр. Мазур Г.П. 
Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?


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

	вул. Генерала Гудовича, 26, гр.гр. Даскал Ю.О., Марковкіна О.А. 

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - два депутата (Страшний С.А., Данилюк С.Л.), «УТРИМАЛИСЯ» - два депутата (Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення не прийнято.

	вул. Мічуріна, 33, гр. Медведєва А.І. 
Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?


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

	пров. 1-й Ключовий, 4, гр. Ференц І.В. - наявні зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради, додатково доручити Департаменту запросити у заявника документи на об’єкти  нерухомості, розташовані на земельній ділянці.

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	Хаджибейська дорога, 343, гр.гр. Христоризенко А.В.,            Христоризенко Р.В. - наявні зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради; додатково доручити ДЗР надати роз’яснення заявнику щодо необхідності уточнення заяви щодо площі земельної ділянки.

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Недєліна, 33-Г, гр. Щербатенко О.В. – наявні зауваження комісії: додатково доручити Департаменту надати фотофіксацію (та, що є в наявності не відображає ситуацію), заява підписана за довіреністю, яка відсутня в поданих матеріалах, ДЗР запросити у заявника документи щодо первинної реєстрації об’єкта. 

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Леваневського, 9, гр. Пухсянко В.К. - пропонується відкласти для доопрацювання, у зв’язку наявністю зауважень. Доручити депутату Одеської міської ради Мандриченко Ж.В. провести виїзд, зробити фотофіксацію земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній; додатково Департаменту надати роз’яснення заявнику щодо необхідності перенесення інформації в ДРРП.

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

	вул. Гвардійська, 21-Б, гр. Місік В.О. – пропонується відкласти для доопрацювання та додаткової перевірки інформації що законності набуття права власності на реконструйований та виділений в одиницю об’єкт нерухомого майна, що розташований на запитаній земельній ділянці.


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

	вул. Академіка Вільямса, 41-д, гр. Хімина Л.Я. 

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Зелена балка, 24, гр. Петрова Г.М. 

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Купріна, 1/1, гр. Бабій О.М. - наявні зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради.

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	пров. Павлова, 7, гр. Віннік Г.О. - рекомендувати ДЗР запросити у заявника документи щодо первинної реєстрації об’єкта нерухомого майна та документи щодо підстав присвоєння адреси нерухомого майна.

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Достоєвського, 8а, гр. Лозан Е.Ф. - наявні зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради.

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	пров. 3-й Деревообробний, 40, гр. Леуш М.Ю. 

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Радісна, 84, гр.гр. Івашковська Т.Д., Ніжегородова Л.М. 

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Карпатська, 7-А, гр. Галіуліна І.І. 

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	пров. Гагаріна, 17, гр. Панасюк Т.Г. - пропонується відкласти питання для проведення виїзду та фотофіксації для уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній. Доручити виїзд Страшному С.А.


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

	пров. Гранатний, 8, гр. Богданова О.Л. - рекомендувати ДЗР запросити у заявника документи щодо виділу (поділу) обʼєкту нерухомого майна та визначення порядку користування земельною ділянкою.

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Бородінська, 143, гр. Аджигірей О.В. 

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Умова, 9, гр. Літвін О.Г. 
Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?


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

	пров. Квітковий, 24, гр. Гуцол С.А. 

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Скляна, 14 «А», гр. Порошенко О.А. 

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	Тираспольське шосе, 127-А, гр. Сімонова О.В. – наявні зауваження щодо порушення порядку виділу об’єкта нерухомого майна в одиницю .

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	пров. Павлова, 1, гр. Глаголенко В.Г. 

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	пров. 1-й Амундсена, 8-А, гр. Запорожец А.А. - пропонується відкласти для проведення виїзду та фотофіксації для уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній. Доручити виїзд депутату Одеської міської ради Мандриченко Ж.В.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.
	вул. Китобійна, 65А, гр. Логінова Т.О. - пропонується відкласти для проведення виїзду та фотофіксації для уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній. Доручити виїзд депутату Одеської міської ради Мандриченко Ж.В.


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

	вул. Купріна, 43-А, гр. Некрасова Л.П. - пропонується відкласти для проведення виїзду та фотофіксації для уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній. Доручити виїзд депутату Одеської міської ради Мандриченко Ж.В.


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

	вул. Озерна, 7, гр. Бойченко М.Л. - пропонується відкласти для проведення виїзду та фотофіксації для уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній. Доручити виїзд депутату Одеської міської ради Страшному С.А.


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

	пров. Нежданової, 4, гр. Коханюк М.В. - рекомендувати ДЗР роз’яснити заявнику щодо необхідності підпису первинної заяви особисто.

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Керченська, 62а, гр. Фоміченко О.К. - рекомендувати Департаменту роз’яснити заявнику щодо необхідності підпису первинної заяви особисто.

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - немає, «УТРИМАЛИСЯ» - одноголосно, «ПРОТИ» - немає.
Рішення не прийнято.
	вул. Професора Коровицького, 82-Б, гр. Касьяненко Л.М. – наявні зауваження стосовно порушення заявником встановленого порядку набуття права власності на нерухоме майно. 

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Лиманна, 55, гр. Фоменко Т.С. 

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Павлодарська, 41 гр. Фурса Г.В. - наявні зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради.

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Педагогічна, 23-А, гр.гр. Блінова Н.Г., Агаркова А.А. - рекомендувати Департаменту надати документи щодо первинної реєстрації об’єкта нерухомого майна.

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. 53-я Лінія, 5, гр. Коханська Г.Ф. 

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Бехтерєва, 32А, гр. Гарбуз Н.Д. – по даному питанню наявні зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради.

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Лиманна, 17, гр.гр. Данчева О.П., Москаленко Т.Г. 

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	пров. 2-й Обільний, 7, гр. Тімуш З.Ю. – наявні зауваження щодо порушення заявником встановленого порядку набуття права власності на нерухоме майно. 

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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


СЛУХАЛИ: 6.1., СЛУХАЛИ: 6.2. Страшного С.А. на предмет розгляду проектів рішень Одеської міської ради «Про відмову у надані дозволу гр.Поліщуку С.В. –вул. Чумацька (Огородня), 23 та 31», «Про відмову у надані дозволу гр. Поліщуку О.В.  – вул. Чумацька (Огородня), 23 та 31».

ВИСТУПИЛИ: Кулягіна І.В., Мандриченко Ж.В.        

Розглянувши подані на розгляд Комісії проекти рішень та обговоривши питання,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: рекомендувати винести дані проекти рішень  на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

СЛУХАЛИ: 6.3. Страшного С.А. на предмет розгляду питання про виїзди депутатів членів Комісії.

ВИСТУПИЛИ: Мандриченко Ж.В.

Приймаючи до уваги інформацію щодо результатів виїзду депутата Мандриченко Ж.В.,
 
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: погодити без зауважень і пропозицій та рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради наступні питання:
	вул. Костанді, 192, гр. Косов В.В.


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

Питання про надання дозволу гр. Дівєєву К.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: вул. Красних зорь, 6/4.
Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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


СЛУХАЛИ: 7. Страшного С.А. на предмет розгляду проектів рішень Одеської міської ради про надання у власність (оренду) громадянам земельних ділянок у м. Одесі (перелік додається).

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

Розглянувши надані на розгляд комісії 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. Мирна, 10, гр. Савчук Л.М.;

пров. 2-й Студентський, 2, гр. Мельниченко Г.В.;
вул. Спартаківська, 1-А, гр. Арутюнян Л.Б.;
пров. Герцена, 11, гр. Жвалєвська Н.А.;
32-а Лінія, 10-А, гр. Демідова В.А.;
вул. Дніпровська, 33-Б, гр. Мархайчук  І.А.;
вул. Республіканська, 267, гр. Кравець В.Ф.;
	вул. Макарова, 14, гр. Пустовой І.Г.

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

Додатково по даному блоку питань, КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:  

	вул. Куприна, 37, гр.гр. Яковлев І.В., Яковлева О.В. 

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Академіка Вавілова, 5Б/50, гр. Лігостова М.Г. 

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	пров. 2-й Амбулаторний, 7, гр. Кобзаренко Н.В. - пропонується відкласти для проведення виїзду та фотофіксації щодо уточнення ситуації, у тому числі щодо наявності окремого входу на земельну ділянку. Доручити виїзд депутату Мандриченко Ж.В.


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

	вул. Купріна, 21/23, гр. Котюжан О.О. - пропонується відкласти для проведення виїзду та фотофіксації щодо уточнення ситуації, у тому числі щодо наявності окремого входу на земельну ділянку. Доручити виїзд Департаменту земельних ресурсів та рекомендувати ДЗР запропонувати заявнику надати розпорядження райадміністрації щодо присвоєння адреси. 

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Путьова, 30, гр. Лозовський В.В. 

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. 36-а Лінія, 26 гр. Кириленко С.В. 

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	пров. 5-й Лазурний, 3, гр. Нестерук О.В

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	пров. Чернігівський, 2, гр. Трусовій А.О. - наявні зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради.

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Макаренка, 33, гр. Погодіна О.М. 

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Республіканська, 45а, гр. Подлубній С.Г. - наявні зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради.

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	пров. 4-й Чорноморський, 13, гр. Магурян П.С. - наявні зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради.

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Путьова, 25, гр.гр. Лобань О.Ф., Лобань Г.О. - наявні зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради (виправлені).

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	пров. 1-го Марта, 5, гр.гр. Репетєй В.Д., Репетєй А.В. - наявні зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради.

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Куниці, 7, гр. Задорожному С.П. - наявні зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради.

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Володимира Хавкіна, 1, гр.гр. Рябчук Г.М., Домашева Л.М. - наявні зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради.

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Моторна, 2, гр.гр. Арістова Н.О., Вішневська Г.О. - наявні зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради.

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Зелена, 36-А, гр. Лахно Н.В. - наявні зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради.

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Бреуса, 23-А, гр. Чернова О.М. - наявні зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради.

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	просп. Добровольського, 5, гр. Кононов В.М. – наявні зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради (виправлені).

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Юхима Геллера, 30-Б, гр.гр. Коломієць Е.В., Коломієць А.М. - наявні зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради.

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Юхима Геллера, 27/1, гр. Корнєва Л.Є. - наявні зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради.

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Патріотична, 80-а, гр. Макух П.К. - пропонується відкласти для доопрацювання та проведення виїзду та фотофіксації для уточнення ситуації щодо земельної ділянки, у тому числі щодо перенесення паркану, враховуючи зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради. Доручити виїзд Данилюку С.Л.


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

	пров. Амбулаторний, 2-й, 7-А, гр. Мохаммад О.В. - наявні зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради.

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Зелена, 36-Б, гр. Лахно Т.В. - наявні зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради.	

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	пров. Промисловий, 2, гр. Югай Є.Д. - наявні зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради.

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Лесі Українки, 38, гр. Потьомкіна О.Б. - наявні зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради. 

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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

	вул. Макаренка, 33-А, гр. Погодіна Є.Ю. – Департаменту було доручено додати акт обстеження інспекції (акт не долучено).

Головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?

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


СЛУХАЛИ: 7.1. Страшного С.А. на предмет розгляду питання щодо виїздів депутатів членів Комісії.

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

Приймаючи до уваги інформацію щодо результатів виїзду депутата Одеської міської ради Корнієнко В.О. по питанню Фонтанська дорога, 99/2 гр. Радіонова О.М. 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: рекомендувати направити дане питання для доопрацювання.

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

Приймаючи до уваги інформацію щодо результатів виїзду депутата Одеської міської ради Данилюка С.Л. по питанням: 
	вул. Авіаційна, 38 «б» гр. Артамонова Л.М.,        

вул. Посмітного, 12 гр. Альтунсі Тамер Мохаммед Маджед
 
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: рекомендувати перенести розгляд зазначених питань.

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

Приймаючи до уваги інформацію щодо результатів виїзду депутата   Одеської міської ради Корнієнко В.О. по питанню: вул. Луцька, 117,            гр. Дяченко Н.Г.

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: погодити без зауважень і пропозицій та рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради дане питання.

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


СЛУХАЛИ: 8. 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: Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О., Данилюк С.Л.

Розглянувши підготовлений та наданий на розгляд комісії проект рішення (в наданих на розгляд комісії документах за цим блоком питань, будь-які зауваження департаменту комунальної власності Одеської міської ради до проекту рішення відсутні) і обговоривши питання,  

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради  наступний проект рішення Одеської міської ради:
	ТОВ «Академія сервіс» - вул. Мельницька, 15А.


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


СЛУХАЛИ: 9. 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: Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О., Данилюк С.Л.

Розглянувши підготовлений та наданий на розгляд комісії проект рішення (в наданих на розгляд комісії документах за цим блоком питань, будь-які зауваження департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради до проекту рішення відсутні) і обговоривши питання,  

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради  наступні проект рішення Одеської міської ради:
	Управління капітального будівництва Одеської міської ради -                 вул. Висоцького, 11-Б.


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

Додатково по даному блоку питань було розглянуто проект рішення Одеської міської ради:
	Харченко О.Є. – вул. Балківська, 110.


ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ: рекомендувати відкласти розгляд зазначеного проекту рішення для доопрацювання, доручити депутатам Одеської міської ради Мандриченко Ж.В. та Корнієнку В.О. виїхати на місце та надати Комісії інформацію стосовно даного питання.

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

СЛУХАЛИ: 10. Страшного С.А. на предмет розгляду проектів рішень Одеської міської ради про надання згоди на розробку технічної документації щодо передачі в оренду земельних ділянок суб'єктам господарювання: юридичним особам, фізичним особам – підприємцям (перелік - додається). 

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

Розглянувши підготовлені та надані на розгляд комісії проекти рішень (в наданих на розгляд комісії документах за цим блоком питань, будь-які зауваження департаменту земельних ресурсів 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:
	ПП «УКР-ПЕТРОЛЬ» - вул. Дальницька ріг вул. Михайлівської;
	ПП «УКР-ПЕТРОЛЬ» - вул. Миколаївська дорога, 211.


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

СЛУХАЛИ: 11. Страшного С.А. на предмет розгляду проектів рішень Одеської міської ради про поновлення, продовження (припинення) договорів оренди землі, внесення змін до раніше укладених договорів оренди.
ВИСТУПИЛИ: Кулягіна І.В., Мандриченко Ж.В.

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: перенести розгляд зазначеного блоку питань на наступне засідання комісії, враховуючи те, що дане питання безпосередньо пов’язане з питанням, внесеним до блоку питань 9 (Харченко О.Є.), та депутатами запропоновано проведення виїзду для більш детального вивчення цього питання.

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

СЛУХАЛИ: 12. Страшного С.А. на предмет розгляду проектів рішень Одеської міської ради про внесення змін до раніше прийнятих рішень (перелік - додається).

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

Розглянувши підготовлені та надані на розгляд комісії проекти рішень (в наданих на розгляд комісії документах за цим блоком питань, будь-які зауваження департаменту земельних ресурсів 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:
	Проект рішення «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 18.09.2019 р. № 5115-VII «Про проведення інвентаризації земель комунальної власності за адресою: м. Одеса, 21 км Старокиївської дороги (територія промислового вузла «Куліндорово»)»;
	Проект рішення «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 30.06.2016 р. № 917-VII «Про проведення інвентаризації земель комунальної власності рекреаційного призначення – парків та скверів»;

Проект рішення «Про внесення змін до рішення  Одеської міської ради від 03.02.2021 р. № 70-VIIІ «Про створення на території Київського району м. Одеси скверу-меморіалу «Проти забуття».

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

Голова комісії                                                                               С.А. Страшний 


Секретар комісії							             С.Л. Данилюк 

