














Протокол
засідання комісії



12.10.2021 р. 11.00						м. Одеса,
Думська площа, 1
каб. №  307


Присутні:
Страшний С.А.
Данилюк С.Л. 
Мандриченко Ж.В. 
Корнієнко В.О.
 
Відсутні:
Бриндак О.Б.
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: представник ЖБК «Каретний» - Дороніна (пров. Каретний, 25), гр. Кравченко К.В. (вул. Дача Ковалевського, 8-Б), депутат Одеської міської ради 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:

	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 № 01-13/706 (№ 1771/2-мр) з клопотанням розглянути проекти рішень (перелік додається); додаток № 1 та № 2.
1.1. Доопрацьовані питання щодо надання згод громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (перелік додається).  
2. Надання у власність (оренду) громадянам земельних ділянок у               м. Одесі (перелік додається).
2.1. Доопрацьовані проекти рішень (перелік додається).
2.2. Лист секретаря Одеської міської ради № ЗПІ-99/мр з резолюцією вивчити матеріали гр. Ярошевич О.І. (вул. Толбухіна, 16а) та надати відповідь заявнику.
2.3. Резолюція секретаря ради № С-89/3-мр - на лист гр. Танкої Л.І. щодо прискорення розгляду проекту рішення (вул. 49 Лінія, 17).
2.4. Резолюція секретаря ради № 1983/2-мр розглянути заяву                гр. Корчинського В.С. та повторно поставити порушене ним питання на голосування.
3. Про присвоєння нових адрес земельним ділянкам:
3.1. гр. Потоцька С.Ю. – вул. Геологічна, 23-Б;
3.2. гр. Лисюк П.М. – вул. Зелена балка, 161;
3.3. гр. Каблукова І.І. – вул. Дача Ковалевського, 136/А;
3.4. гр. Терешко І.С. – вул Костанді, 5-А, вул. Костанді, 5-В;
3.5. Лист гр. Вернігора  К.В. (№ 1943/2-мр) повторно розглянути проект рішення та клопотання запросити на комісію для надання роз’яснень (вул. Зелена гірка, 47).
4. Розгляд листа Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-18/1389-09-01 (№ 1918/2-мр),  лист  директора ПП «Нікосс» (№ 1846/2-мр) з клопотанням розглянути питання щодо визначення розміру авансового внеску при укладанні договору авансового внеску.
5. Розгляд листа гр. Бутіної Н.С. (№ 1911/2-мр) з клопотанням розглянути можливість розстрочки платежу за викуп земельної ділянки площею 0,0200 га, розташованої за адресою: м.Одеса, вул.Багрицького,12-А. 

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


Приймаючи до уваги те, що на засіданні Комісії присутній представник ЖБК «Каретний» - Дороніна стосовно розгляду питання про надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: м. Одеса, пров. Каретний, 25, було прийнято рішення заслухати заявницю.

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

Обговоривши порушені питання, депутат Мандриченко Ж.В. запропонувала включити питання про надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: м. Одеса, пров. Каретний, 25, в порядок денний наступної комісії, з огляду на те, що порядок денний даної комісії не передбачає розгляду питань щодо юридичних осіб.

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: рекомендувати включити дане питання до порядку денного наступного засідання Комісії. 

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

Приймаючи до уваги те, що на засіданні Комісії присутня                     гр. Кравченко К.В. стосовно розгляду питання про надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 8-Б, було прийнято рішення заслухати заявницю.

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

Обговоривши порушені питання та представлені членам комісії оригінали документів,
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: рекомендувати включити дане питання до порядку денного Комісії. 

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

Приймаючи до уваги пропозицію депутата Мандриченко Ж.В., було запропоновано поставити на голосування та включити до порядку денного Комісії питання щодо розгляду проекту рішення про надання у власність земельної ділянки за адресою: м. Одеса, пров. Романтичний, 13.

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

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: рекомендувати включити дане питання до порядку денного Комісії. 

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

Депутатом Мандриченко Ж.В. було внесено пропозицію включити до порядку денного наступної Комісії питання щодо розгляду проекту рішення про надання згоди ОДЕСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 3а.

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

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: рекомендувати включити дане питання до порядку денного наступного засідання Комісії. 

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

Депутати перейшли до розгляду питань порядку денного.
 
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 № 01-13/706 (№ 1771/2-мр) – клопотання розглянути проекти рішень (перелік додається); додаток № 1 та № 2.

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

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

вул. Сурикова, 30, гр. Лужанська М.А. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.  

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

вул. Житомирська, 182, гр. Годованець І.С. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання; додатково доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати первинні документи щодо стали підставою для реєстрації права власності об’єкта нерухомого майна, розташованого на даній земельній ділянці.

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

провул. Леваневького, 7, гр. Пасчин А.П. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання; додатково доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати первинні документи щодо стали підставою для реєстрації права власності об’єкта нерухомого майна, розташованого на даній земельній ділянці та фотофіксацію земельної ділянки.

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

вул. Петрашевського, 76-А гр. Новіков А.В. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.  

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

провул. 1-й Юннатів, 3-А, гр. Климентьєв І.М. - рекомендувати відкласти для доопрацювання; додатково доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати первинні документи щодо стали підставою для реєстрації права власності об’єкта нерухомого майна, розташованого на даній земельній ділянці.

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

вул. Ванцетті, 38, гр. Герасимова А.А. - по даному питанню наявні зауваження щодо оформлення звернення (заява підписана представником за довіреністю, в якій недостатньо повноважень для підписання заяви щодо реалізації права на безоплатну приватизацію земельної ділянки); головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - немає, «УТРИМАЛИСЯ» - 4 депутата, «ПРОТИ» - немає.
Рішення не прийнято.
	Додатково по даному питанню запропонувати заявнику підписати заяву особисто та подати її у встановленому законом порядку.

	вул. Амбулаторна, 9 гр. Григор’єв Б.П. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.  


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

вул. Рибальська, 69-Б гр. гр. Галітовська Т.К., Галітовський С.Д. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.  

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

СЛУХАЛИ: Страшного С.А. на предмет розгляду проекту рішення Одеської міської ради «Про надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» додаток № 2 «Перелік громадян, яким відмовляється у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у місті Одесі».

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

Розглянувши наданий на розгляд Комісії додаток № 2 до проекту рішення Одеської міської ради та обговоривши питання, 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: погодити без зауважень і пропозицій додаток № 2 (п. 1 – п. 21 переліку, що додається) до проекту рішення «Про надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» та рекомендувати винести його на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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


СЛУХАЛИ: 1.1. Страшного С.А. на предмет розгляду доопрацьованих питань щодо надання згод громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (перелік додається).

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

Розглянувши подані на розгляд Комісії документи, доопрацьовані Департаментом земельних ресурсів Одеської міської ради, приймаючи до уваги інформацію щодо виїзду депутатів та обговоривши питання, по даному блоку питань, КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

пров. 5-й Соляний, 12, гр. Прядко Ю.П. – зауваження не виправлено,  рекомендувати відкласти для доопрацювання; додатково доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати первинні документи щодо стали підставою для реєстрації права власності об’єкта нерухомого майна, розташованого на даній земельній ділянці.  

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

вул. Купріна, 43-А гр. Некрасова Л.П. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.  

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

вул. Йосипа Тимченка, 29, гр. Ткач О.М. - головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Йосипа Тимченка, 29-А гр. Циплакова К.О. - головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Йосипа Тимченка, 29-Б, гр. Циплакова Л.М. - головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Баштанна, 8-10/5А  гр. Гонтарук В.П. - по даному питанню є зауваження відносно правових підстав розміщення гаражу на запитаній земельній ділянці; головою комісії було поставлено на голосування питання хто за внесення даного питання на розгляд сесії міської ради.

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

	пров. 2-й Керченський, 3-А гр. Ніколаєв Д.О. - по даному питанню наявні зауваження стосовно підстав переведення квартири у житловий будинок; головою комісії було поставлено на голосування питання хто за внесення даного питання на розгляд сесії міської ради.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 2 депутата (Данилюк С.Л., Страшний С.А.), «УТРИМАЛИСЯ» - 2 депутата (Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення не прийнято.
Додатково доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати інформацію щодо правових підстав переведення квартири в житловий будинок.

вул. 37-а Лінія, 6а, гр. Чубинський О.В. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.  

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

вул. Ширшова, 16а, гр. Пінті Н.І. – зауваження не виправлено,  рекомендувати відкласти для доопрацювання; додатково доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати первинні документи щодо стали підставою для реєстрації права власності об’єкта нерухомого майна, розташованого на даній земельній ділянці.  

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

вул. Посмітного, 4-Г, гр. Рассказова О.М. - зауваження Юридичного департаменту Одеської міської ради виправлено не в повному обсязі,  рекомендувати відкласти для доопрацювання; додатково доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати первинні документи щодо стали підставою для реєстрації права власності об’єкта нерухомого майна, розташованого на даній земельній ділянці, оновити фотофіксацію.

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

вул. Тіниста, 6/11-2, гр. Глігало Ю.Г. - зауваження Юридичного департаменту Одеської міської ради виправлено не в повному обсязі,  рекомендувати відкласти для доопрацювання.

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

вул. Педагогічна, 23-А, гр.гр. Блінова Н.Г., Агаркова А.А. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.  

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.
Фонтанська дорога, 69-Е, гр. Шумеєва С.В. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання; додатково доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику виправити у заяві площу запитаної земельної ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства.

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

вул. Бригадна, 37б, гр. Сантоній В.І. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання, наявні зауваження стосовно помилки у зверненні на приватизацію (дані заявника привести у відповідність його паспортним даним); додатково рекомендувати заявнику  надати декларацію про готовність об’єкту до експлуатації.
 
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

вул. Березова, 25, гр. Сережонок М.В. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання, доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати первинні документи щодо стали підставою для реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на даній земельній ділянці; додатково доручити депутату Мандриченко Ж.В. виїхати на місце для уточнення ситуації щодо земельної ділянки та розташованих на ній об'єктів нерухомості і надати комісії повну інформацію по даному питанню.

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

вул. Авдєєва-Чорноморського, 96-Б, гр. Шевченко С.О. – зауваження Юридичного департаменту Одеської міської ради виправлено не в повному обсязі,  рекомендувати відкласти для доопрацювання; додатково доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати первинні документи щодо стали підставою для реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на даній земельній ділянці.

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

вул. Гвардійська, 21-Б гр. Місік В.О. - 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, доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати архівні копії свідоцтва про право на спадщину, що зберігаються в МБТІ з метою перевірки відповідності реєстраційним документам.

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

вул. 8-а Лінія 6-й ст. Люстдорфської дороги, 8, 8-А гр. Король Т.В.  – зауваження виправлено не в повному обсязі,  рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання; додатково доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати первинні документи щодо стали підставою для реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на даній земельній ділянці, та перевірити порядок набуття права власності на дане нерухоме майно.

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

вул. Юхима Геллера, 47-в, гр. Гагауз В.М. - головою комісії було поставлено на голосування питання хто за внесення даного питання на розгляд сесії міської ради.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 2 депутата (Данилюк С.Л., Страшний С.А.), «УТРИМАЛИСЯ» - 2 депутата (Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення не прийнято.
	Додатково звернути увагу, що заява підписана представником за довіреністю, в якій недостатньо повноважень для підписання заяви щодо реалізації права на безоплатну приватизацію земельної ділянки; запропонувати заявнику підписати заяву особисто.

	пров. 1-й Глазунова, 4, гр. Толмак О.А. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання; додатково доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на даній земельній ділянці (на ділянці будівля без реєстрації).


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

пров. Слави, 4, гр. Песчанська Т.С. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання; додатково доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати інформацію та документи щодо правових підстав переведення квартири в житловий будинок та підстави присвоєння нової адреси об’єкту нерухомого майна, розташованого на запитаній земельній ділянці.

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

вул. Тульська, 94-Б, гр. Дорошенко О.І. - головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії міської ради?

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 1 депутат (Мандриченко Ж.В.), «УТРИМАЛИСЯ» - 3 депутата (Страшний С.А., Данилюк С.Л.,      Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення не прийнято.
	Додатково по даному питанню врахувати висновки архітектури.

	вул. Чубаївська, 11Г, гр.гр. Марченко О.М., Марченко М.В. - головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд чергової сесії міської ради?


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 1 депутат (Данилюк С.Л.), «УТРИМАЛИСЯ» - 3 депутата (Страшний С.А., Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О.),  «ПРОТИ» - немає.
Рішення не прийнято.
Додатково по даному питанню запропонувати заявнику надати правовстановлюючі документи на гараж, розташований на запитаній земельній ділянці.

пров. Ушакова, 7, гр.гр. Корчевська А.Л., Суменкова В.О.,         Притищак Г.І. - головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд чергової сесії міської ради?
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - немає, «УТРИМАЛИСЯ» - одноголосно, «ПРОТИ» - немає. 
Рішення не прийнято.
Додатково по даному питанню запропонувати заявнику надати документи, що підтверджують зареєстроване право власності на об’єкт нерухомості в цілому.

вул. Петрашевського, 76-а, гр. Новіков А.В. - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.  

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

вул. Марії Демченко, 26, гр.гр. Морозов М.І., Морозова О.І. - головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії міської ради?

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 2 депутата (Страшний С.А., Данилюк С.Л.), «УТРИМАЛИСЯ» - 2 депутата (Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення не прийнято.
Додатково по даному питанню доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради перевірити повноваження підписантів заяви на безоплатну приватизацію земельної ділянки.

вул. Леваневського, 45а, гр.гр. Тарасенко В.І., Тарасенко Л.М., Лобанова О.В. - головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради?

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - немає, «УТРИМАЛИСЯ» - одноголосно, «ПРОТИ» - немає.
Рішення не прийнято.
Додатково по даному питанню запропонувати заявнику надати документи, що підтверджують зареєстроване право власності на об’єкт нерухомості в цілому.

Фонтанська дорога, 109-В, гр. Борончук Г.М. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.  

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

вул. Дача Ковалевського, 84, гр. Дрюмова Р.Ф. – рекомендувати відкласти дане питання для проведення виїзду з метою уточнення ситуації щодо наявності проходу, та ситуації щодо об’єктів нерухомості, розташованих на даній земельній ділянці; доручити депутату Мандриченко Ж.В. виїхати на місце і надати комісії повну інформацію по даному питанню.

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 (перелік додається).

ВИСТУПИЛИ: 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. Левкоєва, 14-А, гр. Васільєва С.А. - рекомендувати винести даний проект рішення на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.  

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

вул. Закарпатська, 46-А, гр. Калька М.М. -  рекомендувати винести даний проект рішення на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. 6-а Лінія, 6-й ст. Люстдорфської дороги, 16-А, гр. Ващенко Т.С. -  рекомендувати винести даний проект рішення на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Тульска, 22 гр. Атаман М.І. - рекомендувати винести даний проект рішення на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

вул. Офіцерська, 26-А, гр. Кулініченко Л.В. – рекомендувати відкласти дане питання для проведення виїзду з метою уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній; доручити депутату Мандриченко Ж.В. виїхати на місце і надати комісії повну інформацію по даному питанню (фото не відповідає технічному паспорту та геодезичній зйомці).

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

пров. Лиманний, 17, гр.гр. Слюсар Г.В., Катречко Д.В., Катречко В.В. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень юридичного департаменту Одеської міської ради.

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

вул. 24-а Лінія, 3, гр.гр. Онуфрієва В.Л., Каменєва Г.І., Рижа К.П. - рекомендувати відкласти дане питання для проведення виїзду з метою уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній, доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради виїхати на місце, зробити фотофіксацію земельної ділянки та розташованих на ній об'єктів нерухомості і надати комісії повну інформацію по даному питанню.

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

вул. Тимірязєва, 10-А, гр. Савченко В.Н. - рекомендувати винести даний проект рішення на розгляд чергової сесії Одеської міської ради за умови виправлення зауваження (привести у відповідність дату, вказану у технічному завданні).

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

вул. Професора Коровицького, 41, гр. Затовська О.М. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень юридичного департаменту Одеської міської ради.

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

вул. Ромашкова, 61, гр. Жирун Д.Г. - по даному питанню наявні зауваження Юридичного департаменту Одеської міської ради; додатково доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради виїхати на місце, зробити фотофіксацію земельної ділянки та розташованих на ній об'єктів нерухомості і надати комісії повну інформацію по даному питанню, у зв’язку з чим рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання.

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


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

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

Розглянувши подані на розгляд Комісії проекти рішень, доопрацьовані Департаментом земельних ресурсів Одеської міської ради, приймаючи до уваги інформацію щодо виїзду депутатів та обговоривши питання, по даному блоку питань, КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

- пров. Чернігівський, 2, гр. Трусова А.О. – рекомендувати відкласти дане питання для розгляду на наступному засіданні. 

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

вул. Весняна, 21, гр. Гончар Є.Д. - рекомендувати винести даний проект рішення для розгляду на черговій сесії Одеської міської ради.
 
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

вул. Кристаловського, 23-А, гр. Владов В.В. – рекомендувати відкласти дане питання та доручити депутату Данилюку С.Л. виїхати на місце, зробити фотофіксацію земельної ділянки та розташованих на ній об'єктів нерухомості і надати комісії повну інформацію по даному питанню.

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

вул. Паркова, 75-Д гр.гр. Рейфман Д.О., Рейфман В.О. – рекомендувати відкласти дане питання та доручити депутату Корнієнко В.О. виїхати на місце, зробити фотофіксацію земельної ділянки та розташованих на ній об'єктів нерухомості і надати комісії повну інформацію по даному питанню.

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

вул. Пісочна, 46,  гр. Гринько В.А. - рекомендувати винести даний проект рішення для розгляду на черговій сесії Одеської міської ради.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає
Рішення прийнято 
вул. Юхима Геллера, 96-А/1 гр. Гресь С.П. - рекомендувати винести даний проект рішення для розгляду на черговій сесії Одеської міської ради.

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

пров. 8-й Чорноморський, 4 гр. Мальчев В.Ф. - рекомендувати винести даний проект рішення для розгляду на черговій сесії Одеської міської ради.

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

вул. Хутірська, 81-К, гр. Гасич О.О. - головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії міської ради?

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 2 депутата (Мандриченко Ж.В. , Данилюк С.Л. ), «УТРИМАЛИСЯ» - 2 депутата (Страшний С.А., Корнієнко В.О.),  «ПРОТИ» - немає.
Рішення не прийнято.
Додатково доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати первинні документи щодо стали підставою для реєстрації права власності об’єкта нерухомого майна, розташованого на даній земельній ділянці.

пров. Гранатний, 3 гр. Біла Л.В. - головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд сесії міської ради?

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - немає, «УТРИМАЛИСЯ» - одноголосно, «ПРОТИ» - немає.
Рішення не прийнято.
Додатково по даному питанню доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо припинення права спільної часткової власності на нерухоме майно, розташоване на вказані земельній ділянці.

СЛУХАЛИ: 2.2. Страшного С.А. на предмет розгляду листа секретаря Одеської міської ради № ЗПІ-99/мр з резолюцією вивчити матеріали та надати відповідь заявнику гр. Ярошевич О.І. (вул. Толбухіна, 16а).

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

Розглянувши лист 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: 2.3. Страшного С.А. на предмет розгляду резолюції секретаря ради № С-89/3-мр - на лист гр. Танкої Л.І. щодо прискорення розгляду проекту рішення (вул. 49 Лінія, 17).

ВИСТУПИЛИ: Данилюк С.Л., Мандриченко Ж.В., Філатов О.А.

Розглянувши 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: 2.4. Страшного С.А. на предмет розгляду резолюції секретаря ради № 1983/2-мр – розглянути заяву гр. Корчинського В.С. з клопотанням повторно поставити порушене ним питання на голосування.

ВИСТУПИЛИ: Данилюк С.Л., Мандриченко Ж.В., Філатов О.А.

Розглянувши проект рішення та обговоривши питання, 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: рекомендувати відкласти дане питання для  додаткового вивчення.

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, вул. Геологічна, 23-Б» (гр. Потоцька С.Ю.).

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

Розглянувши в межах повноважень підготовлений Департаментом проект рішення та, обговоривши питання, 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: приймаючи до уваги зауваження Юридичного департаменту Одеської міської ради, рекомендувати відкласти дане питання для  доопрацювання. Додатково доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради підняти архівні матеріали стосовно даної земельної ділянки. 

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


СЛУХАЛИ: 3.2. Проект рішення «Про присвоєння земельній ділянці адреси: м. Одеса, вул. Зелена балка, 161» (гр. Лисюк П.М.). 

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

Розглянувши в межах повноважень підготовлений Департаментом 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, вул. Дача Ковалевського, 136/А» (гр. Каблукова І.І.).

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

Розглянувши в межах повноважень підготовлений Департаментом 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. Костанді, 5-А, вул. Костанді, 5-В» (гр. Терешко І.С.).

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

Розглянувши в межах повноважень підготовлений Департаментом 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. Вернігора К.В. (№ 1943/2-мр) повторно розглянути проект рішення та клопотання запросити на комісію для надання роз’яснень (вул. Зелена гірка, 47).

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

Розглянувши в межах повноважень лист, підготовлений Департаментом проект рішення та, обговоривши питання,

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

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

СЛУХАЛИ: 4. Страшного С.А. на предмет розгляду листа Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-18/1389-09-01 (№ 1918/2-мр),  листа  директора ПП «Нікосс» (№ 1846/2-мр) з клопотанням розглянути питання щодо визначення розміру авансового внеску при укладанні договору авансового внеску.

ВИСТУПИЛИ: Мандриченко Ж.В., Філатов О.А. 

Розглянувши в межах повноважень дані листи та, обговоривши питання, головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 1 депутат (Страшний С.А.), «УТРИМАЛИСЯ» - 3 депутата (Мандриченко Ж.В., Данилюк С.Л., Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення не прийнято.


СЛУХАЛИ: 5. Страшного С.А. на предмет розгляду листа гр. Бутіної Н.С. (№ 1911/2-мр) з клопотанням розглянути можливість розстрочки платежу за викуп земельної ділянки площею 0,0200 га, розташованої за адресою:              м. Одеса, вул. Багрицького, 12-А.

ВИСТУПИЛИ: Мандриченко Ж.В., Філатов О.А. 

Розглянувши в межах повноважень даний лист та, обговоривши питання, приймаючи до уваги, що на цей час відсутня інформація щодо вартості земельної ділянки, що унеможливлює об’єктивний розгляд порушеного у зверненні питання, головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради?

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 1 депутат (Страшний С.А.), «УТРИМАЛИСЯ» - 3 депутата (Мандриченко Ж.В., Данилюк С.Л., Корнієнко В.О.),  «ПРОТИ» - немає.
Рішення не прийнято.

	

Голова комісії                                                                               С.А. Страшний 


Секретар комісії							             С.Л. Данилюк 


