














Протокол
засідання комісії



13.09.2021 р. 15.00						м. Одеса,
Думська площа, 1
каб. №  307

Присутні:
Страшний С.А.
Данилюк С.Л. 
Бриндак О.Б.
Терновський А.Ю.
Корнієнко В.О. (залишив засідання Комісії при розгляді питання № 2)

Відсутні:
Мандриченко Ж.В. 


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 Узунов С.О., Єремиця О.М. 
		

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 (№ 1898/2-мр).
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 № 01-13/802            (№ 1898/2-мр).
2.1. Лист Митрополита Агафангела від 08.09.2021р. № 1893/2-мр – розглянути проект рішення про надання у постійне користування Одеській єпархії УПЦ земельної ділянки за адресою: м. Одеса, вул. Ширшова, 20.
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).
4. Розгляд проектів рішень Одеської міської ради про поновлення (припинення) договорів оренди землі та внесення змін до договорів оренди землі (перелік - додається).
5. Про внесення змін до раніше прийнятих рішень (перелік додається).
5.1. Лист першого заступника голови ГО «ОООФСТ «ДИНАМО» УКРАЇНИ» від № 532/2-мр – клопотання внести зміни до рішень ОМР           № 6490-VII та № 6491-VII у частині розміру процентної ставки від нормативної грошової оцінки землі.
6. Дозволи громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у м. Одесі. Лист Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/789 (№ 1873/2-мр) – клопотання розглянути проекти рішень (перелік додається) (№ 1898/2-мр).
6.1. Лист Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради від 02.09.2021р. № 01-15/67 (№ 1852/2-мр) – клопотання розглянути клопотання народного депутата України Скорика М.Л. щодо надання дозволу                   гр. Агаєву Д.І. на розробку проекту відведення земельної ділянки, розташованої за адресою: м.Одеса, вул. Лузанівська, 47 (Лист гр. Агаєва Д.І. № 1856/2-мр, № 38-Г1-61782, 38-Г1-61783, 38-Г1-61785).   
6.2. Інформація депутатів по результатам проведених виїздів.
7. Надання у власність (оренду) громадянам земельних ділянок у           м. Одесі (перелік додається).
8. Проекти рішень про присвоєння нових адрес земельним ділянкам. 
8.1. Проект рішення «Про присвоєння адреси земельній ділянці           вул. Садовського, 29 (гр. Челишева С.Б.);
8.2. Проект рішення «Про присвоєння адреси земельній ділянці           вул. Красива, 53 (гр. Мавроматі Н.М.).
9. Згода на проведення експертної оцінки земельної ділянки. 
	9.1. ТОВ «ДД-СТРОЙ» - пров. Мукачевський, 1-А (земельна ділянка площею 0,0152 га) – для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку.


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 (№ 1898/2-мр).

ВИСТУПИЛИ: Бриндак О.Б., Данилюк С.Л., Терновський А.Ю.,  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 «Е-НЕРГІЯ», гр. Друзенко І.Б., орієнтовна площа 0,4816 га -                                              Миколаївська дорога, 126.


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

Рішення прийнято.

	ТОВ «ПРОМСТРОЙЮГ», орієнтовна площа 1,9730 га -                        вул. Аеропортівська, 24.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - немає,  «ПРОТИ» - немає; не голосував 1 депутат (Терновський А.Ю. – конфлікт інтересів).

Рішення прийнято.

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

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

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 № 01-13/802 (№ 1898/2-мр).

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

	гр. Літвінський В.Г., площа 0,0500га, вул. Інглезі, 31 - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.  


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

Додатково по даному питанню доручити депутату Данилюку С.Л. та Корнієнко В.О. виїхати на місце для уточнення ситуації щодо земельної ділянки та надати Комісії інформацію по даному питанню.

	ТОВ "Маріон Юг", площа 0,7800 га, вул. Дмитрія Донського, 7 - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради  


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

	Ремізов О.В., площа 0,0266 га, вул. Артилерійська, 4 Б - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає, депутат Корнієнко В.О. не голосував.
Рішення прийнято.

Засідання комісії залишив депутат Корнієнко В.О.

	Шахтмейстер П.Б., площа 0,0153 га, вул. Академіка Вільямса, 87-рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


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

СЛУХАЛИ: Страшного С.А., який довів до відома присутніх лист Митрополита Агафангела від 08.09.2021р. № 1893/2-мр з клопотанням розглянути проект рішення Одеської міської ради про надання у постійне користування Одеській єпархії УПЦ земельної ділянки за адресою: м.Одеса,                     вул. Ширшова, 20.

	ОДЕСЬКА ЄПАРХІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ, площа 0,2712 га, вул. Ширшова, 20 (надання у постійне користування земельної ділянки) - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради за умови отримання до початку чергової сесії Одеської міської ради в Департаменті архітектури та містобудування Одеської міської ради довідки з містобудівного кадастру. 


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

	КП «ОДЕСКОМУНТРАНС», площа 35,8000 га - Одеська область, територія Біляївського району - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради .


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

	КП «ОДЕСКОМУНТРАНС», площа 60,4000 га - Одеська область, територія Овідіопольського району - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


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

	Гр. Друзенко І.Б, площа 0,3038 га - Миколаївська дорога, 126 - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


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

	ФОП Ігнатовська Р.В., площа 0,0610 га - вул. Агрономічна, 205/6 - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 3 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Данилюк С.Л.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення не прийнято.

	ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ДАЧНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «БЕРЕГ», площа 0,0935 га - пров. Курортний, 2/6 - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 3 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Данилюк С.Л.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення не прийнято.

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

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

Приймаючи до уваги те, що на розгляд Комісії не надійшли відповідні проекти рішень по даному блоку, комісія вирішила перенести розгляд даного питання на наступне засідання.


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).

Приймаючи до уваги те, що на розгляд Комісії не надійшли відповідні проекти рішень по даному блоку, комісія вирішила перенести розгляд даного питання на наступне засідання.

СЛУХАЛИ: 5. Страшного С.А. на предмет розгляду проектів рішень про внесення змін до раніше прийнятих рішень (перелік додається).

СЛУХАЛИ: 5.1. Страшного С.А. на предмет розгляду листа заступника голови Громадської організації «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ТОВАРИСТВА «ДИНАМО» УКРАЇНИ» від № 532/2-мр з клопотанням внести зміни до рішень Одеської міської ради від 16.09.2020р. № 6490-VII та 6491-VII, у частині зміни розміру процентної ставки від нормативної грошової оцінки землі, у зв’язку з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2020 р. №1106 «Про внесення змін у додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 р. № 871», яким спортивні комплекси «Динамо» Одеської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», розташовані за адресами: м.Одеса, пров. Мукачівський, 4а та  м. Одеса, Французький бульвар, 27, віднесено до переліку баз олімпійської та паралімпійської підготовки. 

ВИСТУПИЛИ: Філатов О.А., 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 проектів рішень відсутні) і обговоривши питання,  

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради  наступні проекти рішень Одеської міської ради:

«Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 16.09.2020 р. № 6491-VII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,5822 га, за адресою: 
м. Одеса, пров. Мукачівський, 4а, та надання її в оренду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ТОВАРИСТВА «ДИНАМО» УКРАЇНИ» в частині розміру орендної плати».

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

«Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 16.09.2020 р. № 6490-VII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,7717 га, за адресою: 
м. Одеса, Французький бульвар, 27, та надання її в оренду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ТОВАРИСТВА «ДИНАМО» УКРАЇНИ», в частині розміру орендної плати».

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

Рекомендувати внести доповнення до блоку питань № 6.7. порядку денного пленарного засідання чергової сесії Одеської міської ради. Підготувати відповідну поправку.

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

	
СЛУХАЛИ: 6. Страшного С.А. на предмет розгляду проектів рішень про надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у м. Одесі. Лист Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/789 (№ 1873/2-мр) – клопотання розглянути проекти рішень (перелік додається) (№ 1898/2-мр).

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

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

вул. Лінія 8, 6 ст. Люстдорфської дороги, 8, 8А гр. Король Т.В. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради долучити документи щодо первинної реєстрації на нерухоме майно, розташоване на вказаній земельній ділянці.

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

Люстдорфська дорога, 27, 12- гр. Чолак А. П. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради,  

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

вул. Лиманна, 54, гр. Борткевич Н.В. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради,  

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

вул. Толбухіна, 132-б, гр. Каблікова О.В. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради,  

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

пров. Павлова, 1, гр. Глаголенко В. Г. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради долучити документи щодо первинної реєстрації на нерухоме майно, розташоване на вказаній земельній ділянці.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 1 депутат (Данилюк С.Л.), «УТРИМАЛИСЯ» - 3 депутата, «ПРОТИ» - немає.
Рішення не прийнято.

пров. Водний, 19-А, гр. Негрецька О.А. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради,  

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

вул. Рівності, 3-А, гр. Сьоміна Н.М. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради,  

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

вул. Штурвальна, 19, гр. Сич Л.М. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради,  

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

вул. Авдєєва-Чорноморського, 28-Г, гр. Кулінський О.С. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради долучити документи щодо первинної реєстрації на нерухоме майно, розташоване на вказаній земельній ділянці.

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

вул. Космонавта Комарова, 31-В гр. Дубенчук В.А. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради,  

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

вул. Дачна, 7, гр. Тінтулов К.В. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради,  

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

вул. Дачна, 7А, гр. Кривошей Н.Ф. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради,  

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

вул. Недєліна, 33-Г, гр. Щербатенко О.В. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради,  

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

вул. Авдєєва-Чорноморського, 48-Д, гр. Стогній С.В. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради долучити документи щодо первинної реєстрації на нерухоме майно, розташоване на вказаній земельній ділянці.

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

вул. 6-а Лінія 6-й ст. Люстдорфської дороги, 9, гр. Гайченя О.В. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради долучити документи щодо первинної реєстрації на нерухоме майно, розташоване на вказаній земельній ділянці.

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

вул. Петрашевського, 76-а, гр. Новіков А.В. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради долучити документи щодо первинної реєстрації на нерухоме майно, розташоване на вказаній земельній ділянці.

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

вул. Єнісейська, 1, гр. Борвенок С.Р. – рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради отримати відповідний висновок Департаменту архітектури та містобудування Одеської ради щодо відповідності містобудівній документації земельної ділянки, що запитується. 

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

вул. Прорізна, 15, гр.гр. Ревенко Г.М., Циркун М.М. -  рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради,  

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

вул. Гвардійська, 21-Б, гр. Місік В.О. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради долучити документи щодо первинної реєстрації на нерухоме майно, розташоване на вказаній земельній ділянці, а також отримати відповідний висновок Департаменту архітектури та містобудування Одеської ради щодо відповідності містобудівній документації земельної ділянки, що запитується.

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

вул. 1-а Лінія 6-й ст. Люстдорфської дороги, 8а/1, гр. Перкіна О.В. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради долучити документи щодо первинної реєстрації на нерухоме майно, розташоване на вказаній земельній ділянці.

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

вул. Анни Ахматової, 24, гр. Ніколова О.І. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради,  

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

вул. Чернігівська, 3-Б, гр. Сербіна Ю.Г. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради,  


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

вул. Авдєєва-Чорноморського, 68-А, гр. Капрал Л.І. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради,  

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

вул. 7-а Лінія 6-й ст. Люстдорфської дороги, 11, гр. Скляров В.М. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради,  

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

вул. Литовська, 44, гр.гр. Кузьмаков С.П., Кузьмаков А.П.,  Кузьмакова В.І., Кузьмаков П.П., Стоянова Ю.М. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати інформацію та відповідні документи щодо правових підстав переведення квартири в житловий будинок.

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

вул. Маршала Малиновсього, 50, А гр.гр. Сургін І.А., Сургіна О.М. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради,  

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

пров. Демократичний, 6/1, гр. Галайчук Е.Я. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради,  

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

Тираспольское шосе, 127А, гр. Сімонова О.В. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради,  


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

вул. Олександра Тимошенко, 14 гр. Кириченко Ю.В. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради,  

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

вул. Самарська, 5, гр. Буздуган В. (оренда) - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради,  

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

вул. Василя Стуса, 13-А, гр. Памина Г.М. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради,  

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

	вул. Новікова 2-А, 17 гр. Маринчук В.М. (оренда) -  рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

Додатково по даному питанню передбачити, що суттєвими умовами договору оренди має бути: без права забудови вказаної земельної ділянки та строк договору оренди не повинен бути більшим, ніж до початку реалізації планувальних рішень території.  

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

	вул. Новоберегова, 97, гр. Пужак Ю.М. (оренда) - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради долучити документи, що підтверджують присвоєння житловому будинку поштової адреси та договір (заяви) співвласників домоволодіння за адресою: провулок Морехідний, 1А) щодо на поділ (виділ) частки у встановленому законом порядку.
 
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає,       «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.


	вул. Новоберегова, 90/51, котедж № 10, гр. Руда О.П. (оренда) -  рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради,  


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

	вул. Новоберегова, 90/51, котедж № 9, гр. Мармуляк Д.І. (оренда) -  рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради,  


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

	вул. Новоберегова, 90/51, котедж № 20, гр. Сушкіна Г.В. (оренда) -  рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради,  


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

	пров. Мукачівський, 4, гр. Трубецький О.В. – рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради отримати відповідний висновок Департаменту архітектури та містобудування Одеської ради щодо відповідності містобудівній документації земельної ділянки, що запитується. 

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


	вул. Тіниста, 6-Г, гр. Закалашвілі Георгі - пропонується відкласти для проведення виїзду та фотофіксації для уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній. Доручити виїзд депутату Терновському А.Ю.


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

	вул. Хутірська, 17А, гр. Вегерчук Л.Я. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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


	вул. Роздольна, 47, гр. Потапова Н.С. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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


	пров. 2-й Керченський, 3А, гр. Ніколаєв Д.О. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати інформацію та відповідні документи щодо правових підстав переведення квартири в житловий будинок.

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


	вул. Лиманна, 78А, гр. Глущук О.В. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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


	вул. Хутірська, 24, гр.гр. Омельченко Є.В., Омельченко Г.І. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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


	вул. 41 Лінія, 9, гр. Бурдюжа Б.М. -  рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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


	вул. Академіка Вавілова, 74-а, гр. Маковецький В.Ф. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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


	пров. Герцена, 3-А, гр. Фіногенова І.О. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

	пров. Селищний, 5-б, гр. Гавриляк В.Ю. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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


	пров. Морський, 7А, гр. Гнатюк Ю.Ю. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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


	вул. Івана Вазова, 13, гр. Пасічніченко В.В. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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


	вул. Городня, 2-К, гр. Гежа С.В. – рекомендувати відкласти, у зв’язку з відсутністю матеріалів по даному питанню.


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

	пров. 4-й Тимірязєва, 5, гр. Алексєєв В.Г. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


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


	вул. Івана Франка, 6-А, гр. Свістунова Ю.В. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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


	вул. Амбулаторна, 11, гр. Сиков М.В. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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


	вул. 2-а Садова, 38, гр.гр. Христофоров Г.Д., Христофорова О.О. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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


	пров. 2-й Олександра Невського, 8, гр. Валієва Т.В. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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


	Тираспольське шосе, 59-А, гр. Ель Корді Ж.Г. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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


	вул. Республіканська, 2-Б, гр. Короткова Л.К. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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


	вул. Тульська, 53, гр. Осадчук С.В. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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


	вул. Дача Ковалевського, 8-Б, гр. Кравченко К.В. - пропонується відкласти для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень Юридичного департаменту Одеської міської ради.

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

Рішення прийнято.

	просп. Свободи, 100-В, гр. Коськін Є.В. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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


Рекомендувати внести доповнення у додаток № 1 блока питань № 6.1. порядку денного пленарного засідання чергової сесії Одеської міської ради. Підготувати відповідну поправку.

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


СЛУХАЛИ: 6.1. Страшного С.А., який довів до відома присутніх звернення народного депутата України Скорика М.Л. щодо розгляду питання про надання дозволу гр.Агаєву Д.І. на розробку проекту відведення земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Лузанівська, 47, (листи гр. Агаєва Д.І. № 1856/2-мр, № 38-Г1-61782, 38-Г1-61783, 38-Г1-61785) та підготовлений Департаментом земельних ресурсів Одеської міської ради  відповідний проект рішення Одеської міської ради.

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

Розглянувши підготовлений та наданий на розгляд комісії проект рішення Одеської міської ради (в наданих на розгляд комісії документах, 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 надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок», окремим рішенням.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЬ» - немає, «ПРОТИ» - не має.
Рішення прийнято.


СЛУХАЛИ: 6.2. Страшного С.А. на предмет розгляду інформації щодо  виїздів депутатів.

ВИСТУПИЛИ: Данилюк С.Л.

	Заслухавши інформацію стосовно виїзду та обговоривши питання про надання згоди гр. Зазашвілі Т.Г. на розробку землеустрою щодо  відведення земельної ділянки за адресою: пров. Спаський, 8,

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ: рекомендувати доповнити додаток       № 1 блока питань № 6.1. порядку денного пленарного засідання чергової сесії Одеської міської ради. Підготувати відповідну поправку.

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


СЛУХАЛИ: 7. Страшного С.А. на предмет розгляду проектів рішень про надання у власність (оренду) громадянам земельних ділянок у м. Одесі (перелік додається).

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

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

вул. Купріна, 1/12, гр.гр. Язикова І.О., Язикова Н.Б. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 1 депутат (Данилюк С.Л.), «УТРИМАЛИСЯ» - 3 депутата, «ПРОТИ» - немає.
Рішення не прийнято.

	вул. Миколи Гумільова, 15-А, гр.гр. Лиса М.В., Лисий С.С. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Толбухіна, 22/1, гр. Шевченко Т.І. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


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

вул. Обільна, 68-А, 68-Б, гр. Мудра В.Ю. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

пров. 2-й Василя Кандинського, 19, гр. Рахнянська С.А. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає,       «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.
.
	вул. Левітана, 123-Д, гр. Ульянов М.І. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 1 депутат (Данилюк С.Л.), «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає, 3 депутата не голосувало.
Рішення не прийнято.

	вул. Дубініна, 17-А, гр. Дарчук Н.М. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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


вул. Тульська, 23-В, гр. Левчук Є.С. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Довга, 45, гр. Максимович М.П. - 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. 18-а Лінія 6-й ст. Люстдорфської дороги, 14, гр.гр. Тополчан Р.С., Кищенко О.І., Тополчан О.І. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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


вул. Студена, 10А, гр. Ромашок Ю.М. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Китобійна, 5а, гр.гр. Печений В.Г., Печана Л.І. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Дачна, 3"А/1", гр. Ходорчук І.В. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Купріна, 14/1, гр. Косьмін Р.О. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Дмитра Донцова, 12-В, гр. Боберець В.А. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Офіцерська, 12б, гр. Макушина Т.В. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Обільна, 18, гр.гр. Леманн О.В., Комаров О.Є. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

	вул. Юхима Геллера, 72, гр. Авдєєнко І.О. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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


	вул. Львівська, 37-В, гр. Чабанюк В.Б. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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


вул. Василя Симоненка, 1Б, гр. Громова О.В. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Львівська, 48-С, гр. Пілецький Д.Д. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Тимірязєва, 66-Г, гр. Лотоцька П.Ю. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Чубаївська, 11/5, гр. Левченко Р.Ф. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Зернова, 22, гр. Баркар Г.М. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

пров. Водний, 2, гр.гр. Липинський С.А., Липинська О.А. – пропонується відкласти для проведення виїзду та фотофіксації щодо уточнення ситуації щодо наявності гаражу на земельній ділянці та реєстрації на нього права власності. Доручити виїзд Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради. 

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

вул. Богуна, 8, гр. Севастєєв П.С. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Тетяни Тесс, 1, гр. Погорелов О.В. - рекомендувати відкласти для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи на об’єкти нерухомості, розташовані на вказаній земельній ділянці.

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

	пров. Морехідний, 1А/2, гр. Мартинко С.М. - рекомендувати відкласти для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи на об’єкти нерухомості, розташовані на вказаній земельній ділянці.

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


	вул. Леваневського, 42Б, гр. Десов Д.Ю. рекомендувати відкласти для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень Юридичного департаменту Одеської міської ради, додатково доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради долучили документи щодо первинної реєстрації права власності на житловий будинок, а також додати гарантійний лист стосовно перенесення огорожі на встановлені проектом землеустрою межі.

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


вул. Педагогічна, 38, гр. Майстренко М.С. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання (не припинено право спільної часткової власності , між тим як земельна ділянка, що пропонується до відведення має буду передана у приватну власність), доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради надати заявнику відповідні роз’яснення.

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

вул. Тиха, 45, гр. Кусенко С.Ф. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Лузанівська, 64, гр. Іванов О.Ю. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

	вул. Миколи Міхновського, 4 В, гр. Мокан В.П. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Краснослобідська, 53Б, гр. Овчаренко В.В. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. 37-а Лінія, 15, гр. Пейчев І.А. – рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання, у зв’язку з необхідністю корегування проекту землеустрою згідно з чинним законодавством,
 
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає,       «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

вул. Павла Шклярука, 11, гр.гр. Бурнусус С.С., Соловйов Ю.І. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради, за умови виправлення до сессії заяви та долучення заяви від розробника проекту відповідно до вимог чинного законодавства. 

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

	вул. Нежданової, 59 гр. Воронов К.І. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради, за умови надання до сесії нотаріально посвідченої відмови попереднього власника.

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

	пров. 3-й Травневий, 41-А, гр. Алмазова В.М. – рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання (раніше озвучені зауваження не виправлено).

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

вул. Василя Стуса, 3-В, гр. Мураховський В.Н. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


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

вул. Соляна, 13, гр. Сидоренкова В.П. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання (раніше озвучені зауваження не виправлено).

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

	вул. 36-а Лінія, 59-а, гр. Мінова А.В. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Миколи Міхновського, 15, гр. Кречко В.І. - 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. Крушельницької, 30В, гр. Горгола С.А. - 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. Багрицкого, 10 А, гр. Ковров А.В. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Третя, 7/1, гр. Ярош С.В. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

пров. Університетський, 1-А, гр.гр. Грикит М.В., Грикит В.В. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Спортивна, 15, 17, гр. Демура О.М. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Івана Франка, 38-А, гр. Асатуров Е.Р. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Авдєєва-Чорноморського, 66-Б, гр. Головін В.П. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає,       «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

вул. Курська, 30, гр. Крачковська Н.П. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Штильова, 80-А, гр. Залевський В.М. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. 7-а Пересипська, 18-А, гр.  Твалчрелідзе Н.В. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Патріотична, 64/66, гр. Трофимчук В.Г. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Дача Ковалевського, 8/1, гр. Тамбовський О.О. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Дмитрія Донського, 72, гр. Синчич Я.Я. - пропонується відкласти для додаткового вивчення питання.

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

	пров. 2-й Амундсена, 31-А гр. Харлампієва Н.В. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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


	вул. Вишнева, 16, гр. Луценко Г.І., Незгода В.І. Негода Н.О. – враховуючи відсутність матеріалів, рекомендувати перенести питання на наступне засідання Комісії.


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

	вул. Вітчизняна, 14, гр. Скороботов І.О. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Йосипа Тимченка, 18-А, гр. Юрченко Т.П. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


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

вул. Гаршина, 9-З, гр. Вольська Т.С. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Дачна, 15, гр. Білобжевська С.Б. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

Рекомендувати внести доповнення до блоку питань № 6.2. порядку денного пленарного засідання чергової сесії Одеської міської ради. Підготувати відповідну поправку.

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


СЛУХАЛИ: 8. Страшного С.А. на предмет розгляду питання про присвоєння нових адрес земельним ділянкам. 
СЛУХАЛИ: 8.1. Проект рішення «Про присвоєння адреси земельній ділянці вул. Садовського, 29 (гр. Челишева С.Б.);

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

Розглянувши в межах повноважень підготовлений Департаментом проект рішення й 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: 8.2. Проект рішення «Про присвоєння адреси земельній ділянці вул. Красива, 53 (гр. Мавроматі Н.М.).

ВИСТУПИЛИ: Бриндак О.Б., Данилюк С.Л.

Розглянувши в межах повноважень підготовлений Департаментом проект рішення й 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.

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



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

СЛУХАЛИ: 9. Згода на проведення експертної оцінки. 
СЛУХАЛИ: 9.1. Страшного С.А., який довів до відома присутніх проект рішення Одеської міської ради «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення та передачу у власність шляхом продажу товариству з обмеженою відповідальністю «ДД-СТРОЙ» земельної ділянки, площею 0,0152 га, за адресою: місто Одеса, провулок Мукачівський, 1-А, цільове призначення – 03.10 для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку».

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

Розглянувши підготовлений та наданий на розгляд комісії проект рішення Одеської міської ради (в наданих на розгляд комісії документах, 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 затвердження проєкту землеустрою щодо відведення та передачу у власність шляхом продажу товариству з обмеженою відповідальністю «ДД-СТРОЙ» земельної ділянки, площею 0,0152 га, за адресою: місто Одеса, провулок Мукачівський, 1-А, цільове призначення – 03.10 для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку», за умови отримання позитивного висновку правової експертизи проекту, проведеної  юридичним департаментом Одеської міської ради. 

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

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


СЛУХАЛИ: Страшного С.А., яких запропонував виправити технічну помилку у проекті рішення Одеської міської ради «Про припинення договору оренди землі, укладеного між Одеською міською радою та ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ - ФІРМОЮ «МАЛЕКС», визначення місця розташування за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 37/5 та надання в оренду земельної ділянки площею 0,7873 га, ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «СТАНПРОМ ПЛЮС» в частині терміну, на який передається в оренду земельна ділянка, так, замість числа «10 років», вірно читати «20 років» (згідно зауважень Юридичного департаменту Одеської міської ради).  


Голова комісії                                                                               С.А. Страшний 


Секретар комісії							             С.Л. Данилюк 


