











ПРОТОКОЛ
засідання комісії


27.07.2021 р. 17:30						м. Одеса,
Думська площа, 1, 
Каб. 307
Присутні:
Страшний С.А.
Мандриченко Ж.В.
Бриндак О.Б.
Корнієнко В.О.
Терновський А.Ю. 

Відсутні:
Данилюк С.Л.

Запрошені: Філатов О.А. – директор Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради, Кулягіна І.В. – перший заступник директора Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради.

Присутні: 	депутати Одеської міської ради Єремиця О.М., Узунов С.О., Куценко І.І.

При проведенні засідання комісії було додержано всіх вимог (відстань, кількість людей в приміщенні, 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. Підсумковий розгляд проектів рішень Одеської міської ради у сфері земельних правовідносин, де користувачами земельних ділянок виступають юридичні особи, фізичні особи – підприємці, у зв’язку з надходженням зауважень юридичного департаменту Одеської міської ради.

Обговоривши питання порядку денного члени комісії перейшли до розгляду питань порядку денного.

СЛУХАЛИ: 1. Страшного С.А. на предмет повторного 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, щодо яких надійшли зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради.

	ТОВ «ФАБРИКА ЄННІ» - вул. Бугаївська, 1.


ВИСТУПИЛИ: Філатов О.А., Бриндак О.Б., Єремица О.М.,            Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О.  
 
Розглянувши зауваження Юридичного департаменту Одеської міської ради до цього проекту і обговоривши питання, головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за відкладення даного проекту рішення Одеської міської ради для доопрацювання,

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 2 депутата (Корнієнко В.О., Мандриченко Ж.В.), «УТРИМАЛИСЯ» - 2 депутата (Страшний С.А., Бриндак О.Б.),  «ПРОТИ» - немає. 
Рішення не прийнято.

	гр. Стаханов К.О. – вул. Генерала Петрова, 37а (0,0080 га.)


ВИСТУПИЛИ: Кулягіна І.В., Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О.   
 
Розглянувши зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради до цього проекту і обговоривши питання,  

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: прийняти до відома зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику до початку проведення сесії Одеської міської ради надати гарантійного листа щодо сплати пайової участі для створення і розвитку інфраструктури населеного пункту.

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

Рекомендувати внести доповнення до блоку питань № 6.3 порядку денного пленарного засідання чергової сесії Одеської міської ради. Підготувати відповідну поправку.


СЛУХАЛИ: Страшного С.А. на предмет повторного розгляду проекту рішення Одеської міської ради «Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «ПОРТВЕЙ» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1400 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Отамана Головатого, 24-А, 24-Б».

ВИСТУПИЛИ: Корнієнко В.О., Кулягіна І.В., Філатов О.А.,           Мандриченко Ж.В.  

Розглянувши зауваження Юридичного департаменту Одеської міської ради до цього проекту і обговоривши питання, головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за відкладення даного проекту рішення Одеської міської ради для доопрацювання, 

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

Рекомендувати внести доповнення до блоку питань № 6 порядку денного пленарного засідання чергової сесії Одеської міської ради. Підготувати відповідну поправку.


На засідання Комісії прийшов депутат Терновський А.Ю.

СЛУХАЛИ: Страшного С.А. на предмет повторного розгляду проектів рішень Одеської міської ради про передачу в оренду (постійне користування) земельних ділянок юридичним особам, фізичним особам – підприємцям у місті Одесі, щодо яких надійшли зауваження Юридичного департаменту Одеської міської ради.

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

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


Розглянувши зауваження Юридичного департаменту Одеської міської ради до цього проекту і обговоривши питання, головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за відкладення даного проекту рішення Одеської міської ради для доопрацювання; додатково доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради здійснити заходи щодо інформування попереднього землекористувача стосовно необхідності сплати орендної плати за минулий період, для уникнення стягнення плати за земельну ділянку у судовому порядку.   

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 2 депутата (Корнієнко В.О., Мандриченко Ж.В.), «УТРИМАЛИСЯ» - 3 депутата (Страшний С.А., Бриндак О.Б.,        Терновський А.Ю.),  «ПРОТИ» - немає.
Рішення не прийнято.

	гр. Вайнерман В.В. – пров. Будівельний, 3.


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

Розглянувши зауваження Юридичного департаменту Одеської міської ради до цього проекту і обговоривши питання, головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за відкладення даного проекту рішення Одеської міської ради для доопрацювання,

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Терновський А.Ю.),  «ПРОТИ» - немає
Рішення прийнято

Рекомендувати внести доповнення до блоку питань № 6.4. порядку денного пленарного засідання чергової сесії Одеської міської ради. Підготувати відповідну поправку.

Голова комісії							        С.А. Страшний 


			


