














Протокол
засідання комісії



07.07.2021 р. 15.00						м. Одеса,
Думська площа, 1
каб. №  307


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

Відсутні:
Терновський А.Ю.


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.

Присутні: 	депутат Одеської міської ради Єремиця О.М., 
депутат Одеської міської ради Узунов С.О.

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 земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/2021 (№ 1004/2-мр) з клопотанням розглянути проекти рішень (перелік додається).
1.1. Лист секретаря міської ради Коваля І.М. щодо розгляду звернення                гр. Андрюшкіна І.С. (вільна земельна ділянка).
2. Надання у власність (оренду) громадянам земельних ділянок у               м. Одесі.
2.1. Нові проекти (перелік додається);
2.2. Звернення гр. Карагодіна Д.О. (№ 1383/2-мр) з клопотанням розглянути підготовлений проект рішення щодо відведення земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Одеса, пров. Тупиковий, 16 (проект було підготовлено на гр. Котенко  Л.С. - це дружина, яка померла, а                                          гр. Карагодін Д.О. є спадкоємцем майна).
3. Про присвоєння нових адрес земельним ділянкам: 
3.1. Проект рішення «Про присвоєння земельній ділянці адреси:                     м. Одеса, Люстдорфська дор., 92-Д (гр. Науменко С.В.);
3.2. Проект рішення «Про присвоєння земельній ділянці адреси:                     м. Одеса, пров. 2-й Амундсена, 5/2 (гр. Черній О.Г.);
3.3. Проект рішення «Про присвоєння земельній ділянці адреси:                     м. Одеса, Люстдорфська дорога, 92-Е (гр. Хмільовська А.Д.);
3.4. Проект рішення «Про присвоєння земельній ділянці адреси:                     м. Одеса, вул. Миколи Міхновського, 37-Б (гр. Щебетенюк П.А.);
3.5. Лист гр. Оборочан Г.Р. (1239/2-мр) з поясненнями на зауваження комісії від 24.05.2019р. (надано роз’яснення щодо причин присвоєння земельній ділянці нової адреси). 
4. Розгляд проектів рішень Одеської міської ради про внесення змін до раніше прийнятих рішень (перелік - додається);
4.1. Проект рішення «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 16.09.2020 року № 6660-VII» (гр. Стасюк О.Б. - Фонтанська дорога, 86/4) щодо необхідності виправлення помилка у написанні кадастрових номерів земельних ділянок.
5. Розгляд листів (скарг), що надійшли на адресу комісії.

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 питання про надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою щодо  відведення земельних ділянок у м. Одесі. Лист Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/2021 (№ 1004/2-мр) з клопотанням розглянути проекти рішень (перелік додається).

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

Розглянувши подані на розгляд Комісії проекти рішень, підготовлені Департаментом земельних ресурсів Одеської міської ради та обговоривши питання, по даному блоку питань, КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

	вул. Хутірська, 24, гр.гр. Омельченко Є.В., Омельченко Г.І. – рекомендувати відкласти для доопрацювання, запропонувати Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради надати заявнику роз’яснення, що первинна заява підписана представником за довіреністю, в якій на це не достатньо повноважень та запропонувати заявнику підписати заяву особисто; додати кращу фотофіксацію. Додатково звернутися до Юридичного департаменту Одеської міської ради з метою отримання роз’яснень щодо можливості підписання первинних заяв представниками громадян, які діють на підставі нотаріально посвідчених довіреностей, у зв’язку реалізацією громадянами права на безкоштовне отримання (приватизацію) земельних ділянок в межах норм, передбачених чинним законодавством.


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

вул. Лиманна, 78-А, гр. Глущук О.В. - рекомендувати відкласти для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень Юридичного департаменту Одеської міської ради.

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

вул. 1-а Лузанівська, 74/1, гр.гр. Єфремов І.В., Юрченко А.В. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято. 

	вул. Миколи Міхновського, 45, гр. Холін О.І. - рекомендувати відкласти для доопрацювання та додаткового вивчення ситуації щодо об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці. Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати надати заявнику роз’яснення, щодо необхідності встановлення між співвласниками порядку користування земельною ділянкою, посвідченого нотаріально. 


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

Рішення прийнято.

	вул. Миколи Міхновського, 45, гр. Болотенко І.А. - рекомендувати відкласти для доопрацювання та додаткового вивчення ситуації щодо об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці. Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати надати заявнику роз’яснення, щодо необхідності встановлення між співвласниками порядку користування земельною ділянкою, посвідченого нотаріально. 


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

	вул. Молодіжна, 9, гр. Ковширова Н.П. - головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 3 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 2 депутата (Корнієнко В.О., Мандриченко Ж.В.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення не прийнято.

	вул. Молодіжна, 9-А, гр. Долженко О.О. – головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради?



ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 3 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 2 депутата (Корнієнко В.О., Мандриченко Ж.В.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення не прийнято.

	 вул. Лесі Українки, 86 А, гр. Петрищенко О.Г. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

	пров. Круговий, 7-Б, гр. Грозова Т.В. – рекомендувати відкласти для доопрацювання. Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради надати заявнику роз’яснення, що первинна заява підписана представником за довіреністю, в якій не передбачено таких повноважень та  запропонувати  заявнику підписати заяву особисто.


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

	вул. Газова, 21, гр. Партика С.О. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.  Додатково рекомендувати Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати кращу копію витягу з ДРРП про реєстрацію права власності на об’єкт нерухомості.


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

	Південна дорога, 18-Б, гр. Романюк Ю.В. – рекомендувати відкласти для доопрацювання та проведення виїзду, фотофіксації й уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній. Доручити виїзд депутату Страшному С.А.


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

	Південна дорога, 18-А, гр. Шипоша В.П. - рекомендувати відкласти для доопрацювання та проведення виїзду, фотофіксації й уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній. Доручити виїзд депутату Страшному С.А.
	

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

	Південна дорога, 18, гр. Устич О.Л. - рекомендувати відкласти для доопрацювання та проведення виїзду, фотофіксації й уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній. Доручити виїзд депутату Страшному С.А.
	

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

	вул. Професора Коровицького, 131, гр. Сінчук Л.І. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 


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

	Миколаївська дорога, 32б/вул. 5-а Садова, 8, гр. Лєнкова Т.В. - пропонується відкласти для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень Юридичного департаменту Одеської міської ради (переведення садового будинку в житловий з порушенням встановленого порядку).


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

	вул. Кавказька, 18 А, гр. Стрижак В.М. - пропонується відкласти для доопрацювання. Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати встановлений між співвласниками порядок користування земельною ділянкою, посвідчений нотаріально.


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

	вул. Воронезька, 10, гр.гр. Рибаченко Т.П., Руденко В.П. – рекомендувати відкласти для доопрацювання. Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради провести виїзд та уточнити ситуацію щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній: додатково Департаменту рекомендувати заявнику надати документи щодо первинної реєстрації житлового будинку. 


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

	вул. Миколи Міхновського, навпроти буд. № 49в, гр. Ковальчук А.П. - рекомендувати відкласти для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень Юридичного департаменту Одеської міської ради.


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

	вул. Тульська, 30, гр. Тамурко Р.А. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 


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

	Люстдорфська дорога 27, 31-А, гр. Бойко Н.Л. – рекомендувати відкласти для доопрацювання, проведення виїзду та фотофіксації для уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній. Доручити виїзд Бриндаку О.Б.


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

	вул. Купріна, 52а, гр. Брейтбарт І.О. - рекомендувати відкласти для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень Юридичного департаменту Одеської міської ради.



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

	пров. Герцена, 3-А, гр. Фіногенова І.О. – рекомендувати відкласти для доопрацювання та перевірки прав на об’єкти нерухомого майна, розташованих на даній земельній ділянці.


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

	вул. Дача Ковалевського, 84, гр. Дрюмова Р.Ф. – рекомендувати відкласти для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень Юридичного департаменту Одеської міської ради. Додатково доручити виїзд депутатам Корнієнку В.О., Мандриченко Ж.В. для уточнення  ситуації щодо земельної ділянки, що пропонується до відведення, та суміжного проходу.


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

вул. Чубаївська, 16-б, гр. Іванова Л.В. - рекомендувати відкласти для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень Юридичного департаменту Одеської міської ради. Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати підтвердження БТІ щодо зареєстрованого права власності, у тому числі, на весь об’єкт в цілому. Департаменту додатково долучити кращу фотофіксацію земельної ділянки.

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

	вул. Амбулаторна, 11, гр. Сиков М.В. - рекомендувати відкласти для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень Юридичного департаменту Одеської міської ради. Рекомендувати Департаменту запропонувати заявнику надати документи щодо первинної реєстрації на об’єкт нерухомого майна.


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

	вул. Золотий берег, 9б, гр. Ясінська Г.Є. - рекомендувати відкласти для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень Юридичного департаменту Одеської міської ради. 


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

	вул. Тульська, 102, гр.гр. Буравцова О.О., Горбенко К.А. - рекомендувати відкласти для доопрацювання. Запропонувати Департаменту надати заявнику роз’яснення, щодо необхідності встановлення між співвласниками порядку користування земельною ділянкою, посвідченого нотаріально.


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

	вул. Чубаївська, 11Г, гр.гр. Марченко О.М., Марченко М.В. -  рекомендувати відкласти на доопрацювання та уточнення ситуації щодо об’єктів нерухомості, розташованих на даній земельній ділянці.


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

	вул. 12-а Лінія 6-й ст. Люстдорфської дороги, 19, гр. Боровик Л.М. - рекомендувати відкласти для доопрацювання, доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради надати заявнику роз’яснення, що первинна заява підписана адвокатом на підставі договору про надання правової допомоги та ордеру, в яких відсутнє волевиявлення безпосередньо користувача земельної ділянки щодо передачі їй безоплатно у власність земельної ділянки, та запропонувати підписати заяву особисто користувачем земельної ділянки. Додати фотофіксацію земельної ділянки.


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

	між земельними ділянками з кадастровими номерами 5110136900:43:011:0051 та 5110136900:43:011:0103   гр. Микуланинець К.В. - рекомендувати відкласти для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень Юридичного департаменту Одеської міської ради. 


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

	пров. 3-й Студентський, 8, гр. Печерський С.В. - рекомендувати винести дане питання на розгляд сесії Одеської міської ради.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

	вул. Маршала Малиновського, 70, гр. Видмиш Г.О. - рекомендувати винести дане питання на розгляд сесії Одеської міської ради.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

	вул. Дмитрія Донського, 69/1, гр. Баканова А.О. - рекомендувати винести дане питання на розгляд сесії Одеської міської ради.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.


СЛУХАЛИ: Страшного С.А. на предмет розгляду додатку № 2 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 наданий на розгляд комісії додаток № 2 (з п. 1 по п. 2) та обговоривши питання, 

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

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.


СЛУХАЛИ: 1.1. Страшного С.А. на предмет розгляду листа секретаря міської ради Коваля І.М. щодо розгляду звернення гр. Андрюшкіна І.С. (вільна земельна ділянка).

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

Розглянувши лист та обговоривши питання, 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради підготувати документи та відповідний проект рішення для розгляду на наступному засіданні Комісії.

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


СЛУХАЛИ: 2. Страшного С.А. на предмет розгляду проектів рішень про надання у власність (оренду) громадянам земельних ділянок у м. Одесі.
СЛУХАЛИ: 2.1. Нові проекти (перелік додається);

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

Розглянувши подані на розгляд Комісії проекти рішень, підготовлені Департаментом земельних ресурсів Одеської міської ради та обговоривши питання, по даному блоку питань, КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

	вул. Жаботинського, 8, гр. Медведєв В.С. - рекомендувати винести дане питання на розгляд сесії Одеської міської ради.


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

	вул. Обільна, 64-Б, гр. Амеліна Л.А. - рекомендувати відкласти для доопрацювання (виправити витяг з ДЗК).


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

	вул. Миколи Бажана, 56 Б, гр. Семенова Н.М. - рекомендувати винести дане питання на розгляд сесії Одеської міської ради.

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

	вул. Генерала Доватора, 44, гр. Коршак М.Г. - рекомендувати винести дане питання на розгляд сесії Одеської міської ради.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 3 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 2 депутата (Корнієнко В.О., Данилюк С.Л.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення не прийнято.

	Хаджибейська дорога, 359, гр. Спєцова Л.Є. – рекомендувати відкласти для доопрацювання та перевірки інформації щодо використання заявницею свого права на безоплатну приватизацію земельної ділянки за даним цільовим призначенням.


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

	вул. Республіканська, 26, гр. Даценко Л.П. - рекомендувати винести дане питання на розгляд сесії Одеської міської ради.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

	вул. Усатівська, 1 гр. Зайцев О.Г. – рекомендувати відкласти для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень юридичного департаменту Одеської міської ради.


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

	пров. Естонський, 1, гр. Воробйова М.А. - рекомендувати відкласти для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень Юридичного департаменту Одеської міської ради. 


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

	вул. Юхима Геллера, 3, гр. Ратушняк В.М. - рекомендувати відкласти для доопрацювання та перевірки інформації щодо об’єктів нерухомості, розташованих на даній земельній ділянці.


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

	вул. Віри Фігнер, 7-А, гр.гр. Непран А.С., Непран О.О. - рекомендувати відкласти для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень Юридичного департаменту Одеської міської ради. 


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

	вул. Литовська, 18-Б, гр. Капеліста Л.М. - рекомендувати винести дане питання на розгляд сесії Одеської міської ради.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

	вул. Патріотична, 119, гр. Крижановська Т.О. - рекомендувати винести дане питання на розгляд сесії Одеської міської ради.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

	вул. Академіка Панкратової, 29, гр. Саджая Г.А. - рекомендувати відкласти для доопрацювання (додати гарантійного листа).
	

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

	вул. Омська, 23, гр. Марченко Г.С. - пропонується відкласти для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень Юридичного департаменту Одеської міської ради. 


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.
	вул. 8-а Суворовська, 8, гр. Проценко С.М. - рекомендувати винести дане питання на розгляд сесії Одеської міської ради. 


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

	вул. Академіка Гаркавого, 26, гр. Вдовяк Л.М. – рекомендувати відкласти для доопрацювання та перевірки інформації щодо використання заявницею свого права на безоплатну приватизацію земельної ділянки за даним цільовим призначенням.


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

	пров. 2-й Амудсена, 31, гр. Федорук Л.В. - рекомендувати відкласти для доопрацювання та додаткового вивчення ситуації щодо об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці. 


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

	вул. Строганова, 23, гр.гр. Спіцина І.В., Акперова В.П. - рекомендувати винести дане питання на розгляд сесії Одеської міської ради.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

	пров. Академіка Вільямса, 17, гр.гр. Богусевич А.П., Степанюк О.П., Цабієнко Т.В. - рекомендувати відкласти для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень до проекту.


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

Додатково СЛУХАЛИ: Страшного С.А., Узунова С.О., Бриндака О.Б., Мандриченко Ж.В. щодо перевірки інформації стосовно реалізації заявниками права на безкоштовну приватизацію земельних ділянок. 
Обговоривши дане питання 
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запитувати у заявників інформацію у письмовому вигляді щодо реалізації ними права на безкоштовну приватизацію земельних ділянок.

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


СЛУХАЛИ: 2.2. Страшного С.А. на предмет розгляду звернення                        гр. Карагодіна Д.О. (№ 1383/2-мр) з клопотанням розглянути підготовлений проект рішення щодо відведення земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Одеса, пров. Тупиковий, 16 (проект було підготовлено на гр.Котенко  Л.С. - це дружина, яка померла, а гр. Карагодін Д.О. є спадкоємцем майна).

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

	Розглянувши звернення та обговоривши питання,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: рекомендувати відкласти дане питання для додаткового вивчення та доопрацювання Департаментом земельних ресурсів Одеської міської ради.

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

СЛУХАЛИ: 3. Страшного С.А. на предмет розгляду питання про присвоєння нових адрес земельним ділянкам. 

СЛУХАЛИ: 3.1. Проект рішення «Про присвоєння земельній ділянці адреси: м. Одеса, Люстдорфська дор., 92-Д (гр. Науменко С.В.).

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

Розглянувши в межах повноважень підготовлений Департаментом земельних ресурсів Одеської міської ради проект рішення 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: 3.2. Проект рішення «Про присвоєння земельній ділянці адреси: м. Одеса, пров. 2-й Амундсена, 5/2 (гр. Черній О.Г.).

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

Розглянувши в межах повноважень підготовлений Департаментом земельних ресурсів Одеської міської ради проект рішення 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: 3.3. Проект рішення «Про присвоєння земельній ділянці адреси: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 92-Е (гр. Хмільовська А.Д.); 

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

Розглянувши в межах повноважень підготовлений Департаментом земельних ресурсів Одеської міської ради проект рішення 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: 3.4. Проект рішення «Про присвоєння земельній ділянці адреси: м. Одеса, вул. Миколи Міхновського, 37-Б (гр. Щебетенюк П.А.);
ВИСТУПИЛИ: Корнієнко В.О., Данилюк С.Л.

Розглянувши в межах повноважень підготовлений Департаментом земельних ресурсів Одеської міської ради проект рішення 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: 3.5. Лист гр. Оборочан Г.Р. (1239/2-мр) з поясненнями на зауваження комісії від 24.05.2019р. щодо причин присвоєння земельній ділянці нової адреси.

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

Розглянувши в межах повноважень лист, приймаючи до уваги виправлення заявником зауважень Комісії та обговоривши питання, 

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

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.


СЛУХАЛИ: 4. Страшного С.А. на предмет розгляду проектів рішень Одеської міської ради про внесення змін до раніше прийнятих рішень.
СЛУХАЛИ: 4.1. Проект рішення «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 16.09.2020 року № 6660-VII» (гр. Стасюк О.Б. - Фонтанська дорога, 86/4) – виправляється помилка у написанні кадастрових номерів земельних ділянок.

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

Розглянувши підготовлений Департаментом земельних ресурсів Одеської міської ради 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 проектів рішень відсутні) і обговоривши питання,  

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради  проект рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 16.09.2020 р.  №6660-VII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу гр. Стасюку О.Б у приватну власність земельної ділянки, площею 0,0148 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та надання в оренду земельної ділянки, площею 0,0132 га, для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 86/4» в частині уточнення написання кадастрових номерів земельних ділянок».

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


СЛУХАЛИ: 5. Страшного С.А. на предмет розгляду листів (скарг), що надійшли на адресу Комісії.

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

Розглянувши подані на розгляд Комісії листи та обговоривши питання, враховуючи те, що до Комісії не надходили матеріали (проекти) щодо заявників, перелічених нижче, підготувати відповіді:
	Державна служба геології та надр України - вул. Інглез, 1;
	«Дитячий спеціалізований санаторій «Зелена Гірка» МОЗ УКРАЇНИ - вул. Дача Ковалевського, 89;
	ТОВ «ЛЮБАШОВ» - вул. Чорноморського козацтва, 80/1;
	гр. Репетий П.І. - вул. Левітана, 62;
	Регіональне управління Морської охорони з ресурсного забезпечення ДПСУ;
	ВК ТОВ «ОСЬММІНОГ» - вул. Ак. Воробьова, 1-А;
	Бассараб А.М. - вул. Іцкаха Рабіна, 26;
	гр. Держілова Л.А. - вул. Преображенська, 45;
	ДТЕК Одеські електромережі;
	ПАТ «УКРЕНЕРГО» - 21 км Старокиївської дороги.

У разі надходження відповідних матеріалів, Комісією вони будуть розглянуті, відповідно до вимог чинного законодавства.
 
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

Голова комісії                                                                          	С.А. Страшний 


Секретар комісії							    	С.Л.  Данилюк 

