














Протокол
засідання комісії



16.07.2021 р. 13.00						м. Одеса,
Думська площа, 1
каб. №  307


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

Запрошені: 
Кучук М.І. – перший заступник Одеського міського голови;
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:

1. Розгляд проектів рішень Одеської міської ради про надання дозволу юридичним особам, фізичним особам – підприємцям на розробку проектів землеустрою щодо відведення  земельних ділянок у місті Одесі (перелік - додається); лист Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/408.
2. Розгляд проектів рішень Одеської міської ради про передачу в оренду (постійне користування) земельних ділянок юридичним особам, фізичним особам – підприємцям у місті Одесі (перелік додається); лист Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/408.
3. Розгляд проектів рішень Одеської міської ради про надання дозволів суб’єктам господарювання на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (перелік - додається); лист Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/408.
4. Розгляд проектів рішень Одеської міської ради про поновлення (припинення) договорів оренди землі та внесення змін до договорів оренди землі (перелік додається); лист Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/2282.
5. Лист Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/2282 з клопотанням розглянути та внести на розгляд сесії Одеської міської ради проект рішення «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, площею 0,0673 га за адресою: м. Одеса, провулок Гагарінський, 31 К».
6. Лист Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-11/7 з клопотанням розглянути та внести на розгляд сесії Одеської міської ради проект рішення «Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання можливості їх продажу на земельних торгах».
7. Лист Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/408 з клопотанням розглянути проект рішення Одеської міської ради «Про укладання між Одеською міською радою та АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» договору про встановлення земельного сервітуту, площею 2,4945 га за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 55».

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

Приймаючи до уваги те, що на засіданні комісії присутній перший заступник Одеського міського голови Кучук М.І., головою комісії Страшним С.А. було запропоновано присутнім задати йому питання, як з переліку питань, внесених до порядку денного, так й інших питань, віднесених до його компетенції. 

ВИСТУПИЛИ:  Кучук М.І., Корнієнко В.О., Мандриченко Ж.В., Бриндак О.Б.  Єремиця О.М.    

Обговоривши питання, КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: повернутися до розгляду питань, внесених до порядку денного.

СЛУХАЛИ: 1. 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 у місті Одесі (перелік - додається); лист Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/408.

ВИСТУПИЛИ: Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О., Бриндак О.Б., 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 проекту рішення відсутні) і обговоривши питання,  

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради  наступні проекти рішень Одеської міської ради:
	ТОВ «МАРІОН ЮГ» - вул. Дмитрія Донського, 7.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 5 депутатів, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Мандриченко Ж.В.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

	ОК «ГІМНАЗИСТ» - вул. Гімназична, 13.


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

	Гр. Стаханов К.О. - вул. Генерала Петрова, 37а.


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

	Підприємство об’єднання громадян «Одеського учбово-виробничого підприємства» Українського товариства сліпих – вул. Фабрична, 2.


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

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


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


СЛУХАЛИ: 2. Страшного С.А. на предмет розгляду проектів рішень Одеської міської ради про передачу в оренду (постійне користування) земельних ділянок юридичним особам, фізичним особам – підприємцям у місті Одесі (перелік додається); лист Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/408.

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 проекту рішення відсутні) і обговоривши питання,  

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради  наступні проекти рішень Одеської міської ради:
	ФОП Бондарь А.В., вул. Чорноморського козацтва, 118.


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

	Релігійна громада помісної церкви Християн віри Євангельської «ЛЮБОВ» м. Одеса», пр-т Добровольського, 145-147.


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

	Бондарчук Н.І., вул. Генуезька, 1 (0,0201 га та 0,0182 га).


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

	ФОП Друзенко В.Д., вул. Люстдорфська дорога, 123/4.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Корнієнко В.О.), НЕ ГОЛОСУВАЛО: - 1 депутат (Мандриченко Ж.В.).
Рішення прийнято.

	ФОП Болгар В.І., пров. Ванний, 9 (0,0488 га та 0,0096 га).


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Корнієнко В.О.), НЕ ГОЛОСУВАЛО: - 1 депутат (Мандриченко Ж.В.).

	ФОП Болгар В.І., пров. Ванний, 9 (0255 га).


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Корнієнко В.О.), НЕ ГОЛОСУВАЛО: - 1 депутат (Мандриченко Ж.В.).
Рішення прийнято.

	АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», вул. Люстдорфська дорога (0,0039 га).


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Корнієнко В.О.), «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - 2 депутата (Корнієнко В.О., Мандриченко Ж.В.).
Рішення прийнято.

	ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ІНТЕГРА», Хаджибейська дорога, 6А, 6Б, 6В (2,5000 га).


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

	Гр. Стаханов К.О., вул. Генерала Петрова, 37а  (0,0124 га).


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

	АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ, вул. Жуковського, 1/3.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 5 депутатів, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

	УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, Скидановський узвіз, 7-А.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 5 депутатів, «УТРИМАЛИСЯ» - 2 депутата (Корнієнко В.О., Мандриченко Ж.В.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

	ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ», вул. Контр-адмірала Луніна, 1.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 5 депутатів, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

	КУ «Пологовий будинок №7», вул. Космонавтів, 11/13.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 5 депутатів, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

ТОВ «-МОЛОДІЖНЕ-», вул. Бугаївська, 6.

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

	НВК «ГІМНАЗІЯ № 2 – СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» Одеської міської ради Одеської області, вул. Канатна, 4.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 5 депутатів, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.


СЛУХАЛИ: 3. Страшного С.А. на предмет розгляду проектів рішень Одеської міської ради про надання дозволів суб’єктам господарювання на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (перелік - додається); лист Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради №01-13/408.

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 проектів рішень відсутні) і обговоривши питання,  

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

	Гр. Бондарчук Н.І. -  Фонтанська дорога, 118. 


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 5 депутатів, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ: 4. Страшного С.А. на предмет розгляду проектів рішень Одеської міської ради про поновлення (припинення) договорів оренди землі та внесення змін до договорів оренди землі (перелік додається) (лист Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/2282).

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  наступний проект рішення Одеської міської ради:
	ТОВ «-БУДСТРОЙ-» -  Французький бульвар, 1/3-Б. 


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

	ПП ТОРГОВИЙ ДІМ «КАШТАН» -  вул. Люстдорфська дорога, 55. 


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 5 депутатів, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Мандриченко Ж.В.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.


СЛУХАЛИ: 5. Страшного С.А., який довів до відома присутніх лист Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/2282 з клопотанням розглянути проект рішення Одеської міської ради «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, площею 0,0673 га за адресою: м. Одеса, провулок Гагарінський, 31 К».

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

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,  

ВИСНОВОК КОМІСІЇ: Рекомендувати внести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради проект рішення Одеської міської ради «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, площею 0,0673 га за адресою: м. Одеса, провулок Гагарінський, 31 К».


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


СЛУХАЛИ: 6. Страшного С.А., який довів до відома присутніх лист Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-11/7 з клопотанням розглянути проект рішення Одеської міської ради «Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання можливості їх продажу на земельних торгах».

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

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,  

ВИСНОВОК КОМІСІЇ: Рекомендувати внести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради проект рішення Одеської міської ради «Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання можливості їх продажу на земельних торгах».


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


СЛУХАЛИ: 7. Страшного С.А., який довів до відома присутніх лист Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/408 з клопотанням розглянути проект рішення «Про укладання між Одеською міською радою та АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» договору про встановлення земельного сервітуту, площею 2,4945 га за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 55».

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

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,  

ВИСНОВОК КОМІСІЇ: Рекомендувати внести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради проект рішення Одеської міської ради «Про укладання між Одеською міською радою та АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» договору про встановлення земельного сервітуту, площею 2,4945 га за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 55».

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


Голова комісії                                                                               С.А. Страшний 


Секретар комісії							             С.Л. Данилюк 

