














Протокол
засідання комісії



15.07.2021 р. 16.00						м. Одеса,
Думська площа, 1
каб. №  307


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


Запрошені: 
Філатов О.А. – директор 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). Лист ДКВ № 01-13/ (№ /2-мр) з клопотанням розглянути додаткові проекти рішень (перелік додається).
1.1. Лист секретаря міської ради Коваля І.М. (Ко-42/3-мр) щодо прискорення розгляду звернення гр. Гончаренка В.С. стосовно розгляду проекту рішення про затвердження проекту землеустрою про відведення земельної ділянки за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Огренича, 4/21-б.
2. Надання у власність (оренду) громадянам земельних ділянок у                    м. Одесі.                          
2.1. Додаткові проекти 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 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) – клопотання розглянути проекти рішень (перелік додається). Лист ДКВ № 01-13/ (№ /2-мр) – клопотання розглянути додаткові проекти рішень (перелік додається).

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

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

	пров. Хутірський, 5в, гр. Лепча В.В. - по даному питанню зауваження відсутні; рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 5 депутатів, «УТРИМАЛИСЯ» - один депутат (Мандриченко Ж.В.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

	вул. Хутірська, 17а, гр. Вегерчук Л.Я. - по даному питанню зауваження відсутні; рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 


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

	вул. Роздольна, 47, гр. Потапова Н.С. - рекомендувати відкласти для доопрацювання та додаткового вивчення. Доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради додати фотофіксацію та роз’яснити заявнику щодо необхідності підписання заяви особисто. 
Додатково,  повернутися до розгляду  даного питання після отримання від юридичного Департаменту Одеської міської ради висновків щодо юридичних наслідків підписання первинних заяв на безоплатну приватизацію земельних ділянок представниками заявників на підставі нотаріально посвідчених довіреностей.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 5 депутатів, «УТРИМАЛИСЯ» - один депутат (Данилюк С.Л.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

	вул. Проценка, 12, гр. Хмельнюк Р.А. - по даному питанню зауваження відсутні; рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 2 депутата (Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято. 

вул. С. Хорошенка, 24а,  гр. Конопко О.І. – рекомендувати відкласти на доопрацювання та проведення виїзду та фотофіксації земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній. Проведення виїзду доручити депутату Корнієнко В.О.

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

вул. Цебриківська, 5-7-9/1, гр. Горленко Ю.І., гр. Горленко Н.Ф. - по даному питанню зауваження відсутні; рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 2 депутата (Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

пров. 5-й Соляний, 12, гр. Прядко Ю.П. - рекомендувати відкласти для доопрацювання; додатково рекомендувати Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради надати роз’яснення заявнику щодо порядку безоплатної передачі земельної ділянки за наявності спільної часткової власності на об’єкт нерухомого майна, розташованого на запитаній земельній ділянці.

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

вул. Герцина, 3А,  гр. Фінагенова І.О. - рекомендувати відкласти для доопрацювання та додаткового вивчення. Доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику уточнити заяву в частині площі земельної ділянки, та надати документи щодо первинної реєстрації об’єкта нерухомого майна.

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

вул. Вронського, 22, гр. Флора І.В. - по даному питанню зауваження відсутні; рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 2 депутата (Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято .         

	Тираспольське шосе, 127А, гр. Сімонова О.В. - рекомендувати відкласти для доопрацювання та додаткового вивчення. Доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо виділу в 1.


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

вул. Кустанайська, 36,  гр.гр. Боровська С.Г., Боровський Д.І. - рекомендувати відкласти для доопрацювання. Доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати витяг з ДРРП щодо об’єкта нерухомого майна, надати кращу фотофіксацію та надати документи, що підтверджують зміну фамілії заявника. 

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

вул. Ф.Пішеніна, 34, гр. Мочулко Л. В. - рекомендувати відкласти для доопрацювання; додатково рекомендувати Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради надати роз’яснення заявнику щодо порядку безоплатної передачі земельної ділянки за наявності спільної часткової власності на об’єкт нерухомого майна, розташованого на запитаній земельній ділянці.

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

пров. 2-й Скляний, 12, гр. Калиниченко О.П. - рекомендувати відкласти для доопрацювання та додаткового вивчення. Доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику уточнити заяву в частині площі земельної ділянки.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 5 депутатів, «УТРИМАЛИСЯ» - один депутат (Данилюк С.Л.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.        

вул. Тульська, 53, гр. Осадчук С.В.  - 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.

просп. Свободи, 100-В, гр. Коськін Є.В.  - рекомендувати відкласти для доопрацювання, зауваження не було усунуто.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає,  «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.          
    
вул. 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. Люстдорфська дорога, 27, 12-В, гр. Чолак А.П. - рекомендувати відкласти для доопрацювання. Доручити  Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати декларацію про готовність об’єкта до експлуатації. 

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 5 депутатів, «УТРИМАЛИСЯ» - один депутат (Мандриченко Ж.В.),  «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.       

	вул. Дачна, 7, гр. Тинтулов К.В. – рекомендувати відкласти для доопрацювання та додаткового вивчення документів щодо об’єкта нерухомого майна, розташованого на даній земельній ділянці.


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

вул. Планетна, 21-а,  гр. Мічоогуларі Ф. Б. – рекомендувати відкласти для доопрацювання та додаткового вивчення документів щодо об’єкта нерухомого майна, розташованого на даній земельній ділянці.

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

вул. Дачна, 7А, гр. Кривошей Н.Ф. - рекомендувати відкласти для доопрацювання. Доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику уточнити заяву в частині адреси земельної ділянки.
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає,  «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.          

Фонтанська дорога, 106/3,  гр. Оземська Л.С. - рекомендувати відкласти для доопрацювання та додаткового вивчення документів щодо об’єкта нерухомого майна, розташованого на даній земельній ділянці. 

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

вул. М. Демченко, 38, гр. Константьєва М.Ю. - головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд Одеської міської ради?
	
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 2 депутата (Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято .    

- вул. Тіниста, 6/11-2, гр. Глігало Ю.Г. – рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання; додатково рекомендувати Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо первинної реєстрації об’єкта нерухомого майна.	

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 2 депутата (Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.        

вул. Луцька, 103 А,  гр. Басіна Л.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., Бриндак О.Б., Терновський А.Ю.), «УТРИМАЛИСЯ» - три депутата (Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О., Данилюк С.Л.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення не прийнято.       
  
- вул. Волоколамская, 46, гр. Даной И.Н., Головата А.И.  - рекомендувати відкласти для доопрацювання та додаткового вивчення документів щодо об’єкта нерухомого майна, розташованого на даній земельній ділянці.	


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

- 1-й пров Шишкіна 2 гр. Романенко О.Т. - по даному питанню зауважень немає; 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., Корнієнко В.О.), «УТРИМАЛИСЯ» - три депутата (Данилюк С.Л.,         Бриндак О.Б., Терновський А.Ю.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення не прийнято.

- пров 1-й Тупіковий 1, гр. Кочинова Н.Л. - по даному питанню зауважень немає; 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. Рульовий, 10-Б,  гр. Антоніва Т.М. - по даному питанню зауважень немає; головою комісії було поставлено на голосування питання хто за внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради.
	
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - два депутата (Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

- вул. Баштанна, 8-10/5А, гр. Гонтарук В.П. - рекомендувати відкласти для доопрацювання та додаткового вивчення документів щодо об’єкта нерухомого майна, розташованого на даній земельній ділянці (гараж).
	
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - два депутата (Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.          

- пров. Ушакова, 7Д, гр. Піх М.А. – рекомендувати відкласти для доопрацювання, проведення виїзду та фотофіксації для уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній. Доручити виїзд Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради.
	
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 2 депутата, «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.          


пров. Ушакова, 5, гр. Шевченко М.Д.  – рекомендувати відкласти для доопрацювання, проведення виїзду та фотофіксації для уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній. Доручити виїзд Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради.
	
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 2 депутата (Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.          

пров. Рульовий, 10В, гр. Полякова С.М. – рекомендувати відкласти для доопрацювання, у зв’язку з наявність зауважень Юридичного департаменту Одеської міської ради та скарги суміжних землекористувачів. 
	
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 5 депутатів, «УТРИМАЛИСЯ» - один депутат (Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.
   
-пров. Приморський, 4, гр. Цвігуненко В.О. – рекомендувати відкласти для доопрацювання, у зв’язку з наявність зауважень Юридичного департаменту Одеської міської ради; додатково доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради проведення виїзду та фотофіксації для уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «НЕ ГОЛОСУВАЛО» - 2 депутата (Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.
	
-пров. Приморський, 2В, гр. Карпеченкова А.О. – рекомендувати відкласти для доопрацювання, у зв’язку з наявність зауважень Юридичного департаменту Одеської міської ради; додатково доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради проведення виїзду та фотофіксації для уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній.
	
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 5 депутатів, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.          

вул. Лінія 8, 6 ст. Люстдорфської дороги, 8, 8А, гр. Король Т.В. – рекомендувати відкласти для доопрацювання, додатково рекомендувати Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо первинної реєстрації об’єкта нерухомого майна.
	
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Корнієнко В.О.), «НЕ ГОЛОСУВАВ» - 1 депутат (Мандриченко Ж.В.).
Рішення прийнято.          

- вул. Довга, 10-б, гр. Біла О.С. – 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» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Корнієнко В.О.), «НЕ ГОЛОСУВАВ» - 1 депутат (Мандриченко Ж.В.).


Рекомендувати перенести наступні питання на чергове засідання комісії:
1.1. Лист секретаря міської ради Коваля І.М. (Ко-42/3-мр) щодо прискорення розгляду звернення гр. Гончаренка В.С. стосовно розгляду проекту рішення про затвердження проекту землеустрою про відведення земельної ділянки за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Огренича, 4/21-б.
2. Надання у власність (оренду) громадянам земельних ділянок у                    м. Одесі.                          
2.1. Додаткові проекти рішень (перелік додається).

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


Голова комісії                                                                                    С.А. Страшний 


Секретар комісії								       С.Л. Данилюк 





