














Протокол
засідання комісії



04.06.2021 р. 13.00						м. Одеса,
Думська площа, 1
каб. №  307


Присутні:
Страшний С.А.
Бриндак О.Б.
Терновський А.Ю. 
Данилюк С.Л.
Мандриченко Ж.В. (прийшла на Комісію після розгляду питання 4.)
Корнієнко В.О. (прийшов на Комісію після розгляду питання 4.)


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, Новікова Н.О. – в.о. начальника управління землеустрою департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради.

Присутні: депутат Одеської міської ради Єремиця О.М., представник  РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ СВЯТОЇ ПРЕПОДОБНОЇ МУЧЕНИЦІ ЄЛИЗАВЕТИ ОДЕСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ                       (вул. Академіка Вавілова, 60/1) Отець Святослав.

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 № 01-13/55 з клопотанням повторно розглянути проект рішення Одеської міської ради «Про надання повноважень Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради» після виправлення Юридичним департаментом Одеської міської ради, проект додається (№ 1127/2-мр).
2. Лист Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/147 з клопотанням розглянути проект рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 17.03.2021 року № 137-VIII  «Про створення департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради та затвердження Положення про Департамент комунальної власності Одеської міської ради у новій редакції», проект рішення додається (1268/2-мр).
3. Дозволи  громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у м. Одесі. Лист Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/1805 з клопотаннмя розглянути проекти рішень, перелік додається (№ 840/2-мр).
3.1. Додаткові згоди громадян (список - додається).
4. Надання у власність (оренду) громадянам земельних ділянок у               м. Одесі (перелік - додається).
4.1. Доопрацьовані проекти рішень стосовно надання громадянам земельних ділянок (список - додається).
4.2. Додаткові проекти рішень стосовно надання громадянам земельних ділянок (список - додається).
5. Розгляд проектів рішень Одеської міської ради про надання дозволу юридичним особам, фізичним особам – підприємцям на розробку проектів землеустрою щодо відведення  земельних ділянок (перелік - додається).
5.1. Лист Ігумені Серафими з клопотанням розглянути на комісії проект рішення про надання згоди Одеській Єпархії Української Православної Церкви на розробку проекту відведення земельної ділянки за адресою: місто Одеса, вул. Ширшова, 20, у постійне користування для експлуатації та обслуговування будівель та споруд Свято-Вознесенського скиту Одеського Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря (№ 1253/2-мр).
6. 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).
7. Розгляд проектів рішень про поновлення, продовження (припинення) договорів оренди землі, внесення змін до раніше укладених договорів оренди (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 № 01-13/55 з клопотанням повторно розглянути проект рішення Одеської міської ради «Про надання повноважень Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради» після виправлення Юридичним департаментом Одеської міської ради, проект додається (№1127/2-мр).

ВИСТУПИЛИ: Бриндак О.Б., Данилюк С.Л., Терновський А.Ю.

Розглянувши лист та проект рішення, 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: 2. Страшного С.А. на предмет розгляду листа Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/147 з клопотанням розглянути проект рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 17.03.2021 року № 137-VIII «Про створення департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради та затвердження Положення про Департамент комунальної власності Одеської міської ради у новій редакції», проект рішення додається (1268/2-мр).

ВИСТУПИЛИ: Бриндак О.Б., Данилюк С.Л., Терновський А.Ю.

Розглянувши лист та проект рішення, 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: 3. 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 з клопотанням розглянути проекти рішень, перелік додається (№ 840/2-мр).

СЛУХАЛИ: 3.1. Додаткові згоди громадян (список - додається).

ВИСТУПИЛИ: Кулягіна І.В.

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: перенести розгляд зазначеного блоку питань на наступне засідання комісії.

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


СЛУХАЛИ: 4. Страшного С.А. на предмет розгляду проектів рішень Одеської міської ради про надання у власність (оренду) громадянам земельних ділянок у м. Одесі (перелік додається).
СЛУХАЛИ: 4.1. Доопрацьовані проекти рішень стосовно надання громадянам земельних ділянок (список - додається).
СЛУХАЛИ: 4.2. Додаткові проекти рішень стосовно надання громадянам земельних ділянок (список - додається).

ВИСТУПИЛИ: Кулягіна І.В.

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: перенести розгляд зазначеного блоку питань на наступне засідання комісії.
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

	На засідання комісії прийшли депутати Мандриченко Ж.В.,           Корнієнко В.О. 

Приймаючи до уваги те, що на засіданні комісії присутній представник  РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ СВЯТОЇ ПРЕПОДОБНОЇ МУЧЕНИЦІ ЄЛИЗАВЕТИ ОДЕСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ                       Отець Святослав, Комісія прийняла рішення заслухати питання щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: вул. Академіка Вавілова, 60/1.

ВИСТУПИЛИ: Страшний С.О., Отець Святослав, Бриндак О.Б., Філатов О.А., Корнієнко В.О.

Заслухавши присутнього та обговоривши питання,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: повернутися до розгляду зазначеного проекту рішення після отримання інформації щодо обґрунтування площі запитаної земельної ділянки та узгодження цього питання із Одеською обласною радою, як суміжним землекористувачем.

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

СЛУХАЛИ: 5. 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., Данилюк С.Л., Терновський А.Ю., Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О.

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:
	ТОВ «-МОЛОДІЖНЕ-» - вул. Бугаївська, 8.


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

	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» - вул. Богдана Хмельницького, вул. Мечникова;
	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» - вул. Бориса Літвака, вул. Богдана Хмельницького.


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

	Додатково СЛУХАЛИ: Страшного С.А. на предмет повторного розгляду проекту рішення Одеської міської ради про надання дозволу ТОВ «Академія сервіс» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: вул. Мельницька, 15А. 
Приймаючи до уваги пропозицію депутата Терновського А.Ю., головою комісії було запропоновано відкласти для доопрацювання даний проект рішення.

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

СЛУХАЛИ: 5.1. Страшного С.А. на предмет розгляду листа Ігумені Серафими з клопотанням розглянути на комісії проект рішення Одеської міської ради «Про надання згоди Одеській Єпархії Української Православної Церкви на розробку проекту відведення земельної ділянки за адресою: місто Одеса, вул. Ширшова, 20, у постійне користування для експлуатації та обслуговування будівель та споруд Свято-Вознесенського скиту Одеського Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря» (№ 1253/2-мр).

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

Розглянувши лист, підготовлений Департаментом та наданий на розгляд комісії проект рішення і обговоривши питання,  

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ: рекомендувати винести даний проект рішення на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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


СЛУХАЛИ: 6. 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., Данилюк С.Л., Терновський А.Ю., Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О.

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:
	ФОП Болгар В.І. - пров. Ванний, 9 (земельні ділянки площею 0,0488 га та 0,0096 га);


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

	ФОП Болгар В.І. - пров. Ванний, 9 (земельна ділянка площею 0,0255 га);


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

	ТОВ «АРІАДНА.» - вул. Середня, 85 (земельна ділянка площею 0,0448 га).

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

	ТОВ «АРІАДНА.» - вул. Бугаївська, 21-Г (земельна ділянка площею 0,1210 га).


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

	ТОВ «АРІАДНА.» - вул. Бугаївська, 21-В (земельна ділянка площею 1,1300 га).


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

	ТОВ «-МОЛОДІЖНЕ-» - вул. Бугаївська, 6 (земельна ділянка площею 0,1700 га)


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

	гр. Гогітідзе Є.Е., гр. Гогітідзе Зураба, гр. Гогітідзе Емзара - Люстдорфська дорога, 92Г.


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

	гр. Гогітідзе О. В., гр. Гогітідзе Е.Р., гр. Гогітідзе С.Е., гр. Гогітідзе Зураба - Люстдорфська дорога, 92а.


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

	гр. Харченко О.Є. - вул. Балківська, 110 (земельна ділянка площею 0,1330 га).


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

	КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» - Одеська область, територія Біляївського району.


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

	КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» - Одеська область, територія Овідіопольського району.


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

Додатково по даному блоку питань, розглянувши проект рішення про надання в оренду Таранець Л.В. земельної ділянки за адресою: вул. Левітана, 70, 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: рекомендувати відкласти питання для доопрацювання.

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

Засідання комісії залишив депутат Терновський А.Ю.

СЛУХАЛИ: 7. 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 (перелік - додається).

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

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:

	ФОП Волкодав А.В. - вул. Балківська, 110.


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

	На засідання комісії повернувся депутат Терновський А.Ю.

	ТОВ «-БУДСТРОЙ-» – Французький бульвар, 1/3-Б.


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

	Додатково СЛУХАЛИ: Страшного С.А. на предмет розгляду блоку питань про надання згоди на розробку технічної документації щодо передачі в оренду земельних ділянок суб'єктам господарювання: юридичним особам, фізичним особам – підприємцям.

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

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: рекомендувати відкласти для доопрацювання наступні проекти рішень:

	ПП «УКР-ПЕТРОЛЬ» - вул. Дальницька ріг вул. Михайлівської;

ПП «УКР-ПЕТРОЛЬ» - вул. Миколаївська дорога, 211.
Доручити депутату  Мандриченко Ж.В. здійснити виїзд, провести фото фіксацію земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній, проаналізували наявні документи та проінформувати членів комісії.

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


Голова комісії                                                                                  С.А.  Страшний 


Секретар комісії								       С.Л. Данилюк

