














Протокол
засідання комісії



20.10.2021 р. 11.00						м. Одеса,
Думська площа, 1
каб. №  307


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

Відсутні:
Бриндак О.Б.

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

Присутні: депутат Одеської міської ради Єремиця О.М., директор Одеського ліцею № 9 Одеської міської ради Копач С.О.
 
При проведенні комісії було додержано всіх вимог (відстань, кількість людей в залі, засоби дезінфекції та ін.), щодо уникнення зараження хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Депутатам - членам комісії для ознайомлення і вивчення надано попередній порядок денний засідання комісії з відповідними матеріалами. 

Депутатом Корнієнко В.О. запропоновано поставити на голосування щодо розгляду у відповідних блоках питання стосовно доповіді депутатів щодо підсумків проведених виїздів.
Головою комісії поставлено на голосування відповідну пропозицію депутата Корнієнко В.О.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.
 
Після обговорення питань порядку денного засідання комісії,  головою комісії на голосування поставлено питання про можливість затвердження та проведення засідання комісії за матеріалами даного порядку денного.

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 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:
1.1. Дозволи громадянам на розробку проектів землеустрою щодо  відведення земельних ділянок у м. Одесі. Лист ДКВ № 01-13/706 (№ 1771/2-мр) – клопотання розглянути проекти рішень (перелік додається).
1.2. Доопрацьовані згоди громадян  (перелік додається з п. 31).
1.3. Інформація депутатів щодо підсумків проведених виїздів.
2. Надання у власність (оренду) громадянам земельних ділянок у               м. Одесі:
2.1. Надання у власність (оренду) громадянам земельних ділянок у               м. Одесі (перелік додається).
2.2. Доопрацьовані проекти рішень (перелік додається).
2.3. Інформація депутатів щодо підсумків проведених виїздів.
2.4. Резолюція секретаря ради № 1983/2-мр – розглянути заяву                                      гр. Корчинського В.С. – повторно поставити на голосування.
3. Згода на розробку проектів відведення земельних ділянок юридичним особам у м. Одесі (перелік додається).
4. Передача в оренду юридичним особам земельних ділянок у м. Одесі                                 (перелік додається).
5. Про присвоєння нових адрес земельним ділянкам: 

5.1. Проект рішення Одеської міської ради «Про визначення місце- розташування земельної ділянки за адресою: м. Одеса, вул. Перлинна, 3-А/4б» - заява  Кушніренко О.О.
5.2. Проект рішення Одеської міської ради «Про визначення місце- розташування земельної ділянки за адресою: м. Одеса, пров. 2-й Іванова, 3-А» - заява гр. Дʼяченко О.В. 
5.3. Проект рішення Одеської міської ради «Про визначення місце- розташування земельної ділянки за адресою: м. Одеса,  вул. Сонячна 3-Б» - заява гр. Пріжегодської О.О. 

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

Приймаючи до уваги те, що на засіданні Комісії присутній                                 директор Одеського ліцею № 9 Одеської міської ради Копач С.О. стосовно прискорення розгляду питання затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: м. Одеса, проспект Глушка академіка, 1-Г, та передачі у постійне користування Одеського ліцею № 9 Одеської міської ради даної земельної ділянки, було прийнято рішення заслухати директора ліцею Копача С.О.

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

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради звернутися до першого заступника міського голови Кучука М.І. з клопотанням посприяти в організації проведення наради за участю представників районних адміністрацій з метою пошуку шляхів та механізмів врегулювання ситуації стосовно законності розміщення  гаражів на земельних ділянках навчальних закладів, та у разі виявлення незаконності їх розміщення сприяти у найскорішому їх демонтажі з метою недопущення гальмування оформлення земельних ділянок навчальних закладів міста Одеси. За результатами роботи Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради проінформувати Комісію з цього питання. 
	Додатково по даному питанню доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської спільно с депутатом Мандричеко Ж.В. провести виїзд для уточнення ситуації щодо гаражів, розташованих на земельній ділянці за адресою: м. Одеса, проспект Глушка академіка, 1-Г, що підлягає відведенню Одеському ліцею № 9 Одеської міської ради, та проінформувати Комісію з цього питання.

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 ДКВ № 01-13/706 (№ 1771/2-мр) – клопотання розглянути проекти рішень (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 по даному блоку питання, КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

	вул. Авдєєва-Чорноморського, 1, гр. Леонова С.Л. – рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо первинної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на вказаній земельній ділянці, а також звернути увагу, що первинна заява підписана неуповноваженою особою та запропонувати підписати заяву щодо реалізації права на безоплатну приватизацію земельної ділянки особисто. 


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

	вул. Васнецова, 6, гр. Мінчева Н.В. - по даному питанню зауважень немає; головою комісії поставлено на голосування щодо внесення даного питання на розгляд сесії Одеської міської ради.


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

	вул. Північна, 96, гр.Панасюк Р.В. – рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо первинної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на вказаній земельній ділянці


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

	вул. Гранатна, 31, гр.Савіна Л.І. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 


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

- пров. Москвіна, 3а, гр. Ветушняк Т.М. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо вводу об’єкта нерухомості в експлуатацію, щодо присвоєння адреси та надати документ, стосовно визначення порядку користування земельною ділянкою, у зв’язку з її поділом. 

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

	вул. Платанова, 49, гр. Чернієвський С.В. – рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо первинної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на вказаній земельній ділянці.


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

	вул. Літакова, 2, гр. Гузенко С.І. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 


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

	вул. Платанова, 23, гр. Чернієвський В.С. – рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на вказаній земельній ділянці


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

	вул. Хутірська, 30а, гр. Шпарло А.П. – рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо первинної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на вказаній земельній ділянці, та звернути увагу, що земельна ділянка не огороджена.


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

	вул. Озерна, 17/1, гр. Ігнатенко В.М. - рекомендувати відкласти для проведення виїзду та фотофіксації для уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній, з огляду  на те, що будівлі зруйновані. Доручити виїзд депутату Страшному С.А. Додатково, доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо первинної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на вказаній земельній ділянці.


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

	вул. Рельєфна, 2, гр. Дмитрашко Ю.О. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо первинної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на вказаній земельній ділянці,


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

	вул. Проценка, 5, гр. Малиш І.М. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо первинної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на вказаній земельній ділянці.


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

	пров. 2-й Лузанівський, 1, гр. Кузнєцов І.В. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо первинної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на вказаній земельній ділянці.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.
Додатково по даному питанню, доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати пояснення щодо розміру площі земельної ділянки, яка пропонується до відведення, з огляду на те, що площа земельної ділянки, яка була у правовстановлюючих документах до поділу земельної ділянки мала такий самий розмір.

	вул. 3-я Суворовська, 19, гр. Баришнікова О.П., гр. Биковський П.І. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на вказаній земельній ділянці, а також надати документи щодо зміни прізвища, або відповідні пояснення щодо невідповідності ПІБ у заяві  та у правовстановлюючих документах.


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

	вул. Професора Каришковського, 45, гр. Челарський В.І. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 


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

- вул. Стельмаха, 6А, гр. Бобкова Л.Г. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на вказаній земельній ділянці з урахуванням висновків архітектури.

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

	вул. Чайкіної Лізи, 12, гр.  Яценко Н.С. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 


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

	вул. Шестакова, 10, гр. Діброва Л.О. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання (об’єкт нерухомості, розташований на земельній ділянці, перебуває на праві спільної часткової власності, між тим  заява подано лише від одного співвласника); доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради надати заявнику відповідні роз’яснення, додатково надати кращу фотофіксацію.


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

	вул. Шестакова, 10А, гр. Котляренко К.М. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання (об’єкт нерухомості, розташований на земельній ділянці, перебуває на праві спільної часткової власності, між тим  заява подано лише від одного співвласника); доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради надати заявнику відповідні роз’яснення, додатково надати кращу фотофіксацію.


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

	вул. Генерала Гудовича, 1, гр. Марченко А.В. – головою комісії поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради? 


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 2 депутата (Страшний С.А., Данилюк С.Л.), «УТРИМАЛИСЯ» - 2 депутат (Корнієнко В.О., Мандриченко Ж.В.), «ПРОТИ» - немає, не голосував Тернавський А.Ю.
Рішення не прийнято.
Додатково по даному питанню доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради надати заявнику роз’яснення, що первинна заява підписана представником за довіреністю, в якій на це не достатньо повноважень та  запропонувати  заявнику підписати заяву особисто.

	вул. Нечуя Левицького, 6, гр. Денісов М.В. – головою комісії поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради? 


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 1 депутат (Данилюк С.Л.), «УТРИМАЛИСЯ» - 3 депутата (Страшний С.А, Корнієнко В.О., Мандриченко Ж.В.), «ПРОТИ» - немає, не голосував депутат Тернавський А.Ю.
Рішення не прийнято.
Додатково доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо первинної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на вказаній земельній ділянці та надати пояснення за рахунок чого площа запитаної земельної ділянки не зменшилась після поділу об’єктів нерухомості, розташованих на ній.

	вул. Луцька, 5, гр. Стегній Г.С. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


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

-вул. Перемоги, 26А, гр. Бутузова В.Л. - 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. Шестакова, 91, гр. Болдирєва Т.В. – головою комісії поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради? 


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 2 депутата (Корнієнко В.О., Мандриченко Ж.В.), «УТРИМАЛИСЯ» - 2 депутат (Страшний С.А., Данилюк С.Л.), «ПРОТИ» - немає; не голосував Тернавський А.Ю.
Рішення не прийнято.
Додатково доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо первинної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на вказаній земельній ділянці.

	вул. Хутірська, 63-В, гр. Свінціцький О.В. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.
	вул. Дунаєвського, 47, гр. Кішенко О.Ю. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


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


	вул. 3-я Суворовська, 7, гр. Красюк О.Г. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


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

	вул. Нежданової, 29, гр. Цвігун О.В., гр. Цвігун І.В. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


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

	вул. Міцкевича, 26, гр. Білокуренко О.М. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


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

	вул. Наклонна, 59-В, гр. Зюзь О.М. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо стали підставою для реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на вказаній земельній ділянці та відобразити на схемі межі земельної ділянки, що підлягає відведенню.


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

	вул. Тіниста, 6-Г, гр. Закалашвілі Гіоргі – технічна помилка, дане питання вже розглядалося.




СЛУХАЛИ: 1.2. Страшного С.А. на предмет розгляду питання про надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою щодо  відведення земельних ділянок у м. Одесі, які були доопрацьовані (перелік додається з п. 31). 

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

	вул. Аеродромна, 2 «А», гр. Кравченко Л.А. - рекомендувати відкласти для проведення виїзду та фотофіксації з метою уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній. Доручити виїзд депутату Корнієнко В.О.


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

	вул. Маршала Малиновського, 106, гр. Красуцький П.Г. - рекомендувати відкласти для проведення виїзду та фотофіксації з метою уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній. Доручити виїзд депутатам Данілюку С.Л. та Корнієнко В.О.


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

- вул. Платанова, 3А, гр. Кондрашова І.А. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

	вул. Акордна, 10, гр. Волков А.В., гр. Волкова Л.І. - рекомендувати відкласти для проведення виїзду та фотофіксації з метою уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній. Доручити виїзд депутату Данилюку С.Л.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.
Додатково по даному питанню звернути увагу на те, що об’єкт нерухомості, розташований на земельній ділянці, перебуває на праві спільної часткової власності, між тим заява подано не від всіх співвласників; доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради надати заявнику відповідні роз’яснення.

	вул. Кострова, 40 В, гр. Тенько Н.П.  – головою комісії поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради? 


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 1 депутат (Данилюк С.Л.), «УТРИМАЛИСЯ» - 3 депутата (Страшний С.А, Корнієнко В.О., Мандриченко Ж.В.), «ПРОТИ» - немає; не голосував депутат Терновський А.Ю.
Рішення не прийнято.
Додатково по даному питанню звернути увагу на те, що зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради усунуто не в повному обсязі; додатково доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо первинної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на вказаній земельній ділянці, та надати документи, на підставі яких було присвоєно нову адресу.

	вул. Бородінська, 100а, гр. Пірогова Т.С. – головою комісії поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради? 


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - немає, «УТРИМАЛИСЯ» - 4 депутата (Страшний С.А, Корнієнко В.О., Мандриченко Ж.В., Данилюк С.Л.), «ПРОТИ» - немає. 
Рішення не прийнято.
Додатково по даному питанню доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо стали підставою для реєстрації права власності за ОК «РІАЛ-К», який за актом від 11.06.2019 року передало ж/б заявниці  будинок, та розпорядження про присвоєння адреси.

	вул. Ф. Пішеніна, 34, гр. Мочулко Л.В. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання (об’єкт нерухомості, розташований на земельній ділянці, перебуває на праві спільної часткової власності, між тим  заява подано лише від одного співвласника); доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради надати заявнику відповідні роз’яснення.


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

	пров. 2-й Скляний, 12, гр. Калиниченко О.П. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


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

	вул. Роздольна, 43а, Рибалко Ю.В. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


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

	вул. Нежданової, 75-Б, гр. Давидяк В.О., гр. Давидяк С.О. рекомендувати відкласти для доопрацювання, у зв’язку з тим, що зауваження Юридичного департаменту Одеської міської ради виправлено не в повному обсязі.

	вул. Сашка Хорошенка, 24А, гр. Конопко О.І. - рекомендувати відкласти для проведення виїзду та фотофіксації з метою уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній. Доручити виїзд депутату Корнієнко В.О.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.
Додатково по даному питанню доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо присвоєння адреси.

	пров. 8-й  Восьмого Березня, 3, гр. Дігавцова Р.І. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


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

	вул. М. Міхновського, 4-Е, гр. Наліванна Л.В. – зауваження виправлено не в повному обсязі, рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо первинної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на вказаній земельній ділянці.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.
	вул. Училищна, 1-А, гр. Кісєолар М.Д. – зауваження виправлено не в повному обсязі, рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо первинної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на вказаній земельній ділянці та документи щодо присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна.


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

	пров. 6-й Балтський, 24, гр. Бербер Л.М. – зауваження виправлено не в повному обсязі, рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо первинної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на вказаній земельній ділянці, та документи щодо присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна.


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

	вул. Орловська, 6, гр. Ковальова Г.І., гр. Братим В.І. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


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

Засідання комісії покинув депутат Терновський А.Ю.

	вул. 37-а Лінія, 43/4, гр. Яковенко І.Г., гр. Левченко В.П. – головою комісії поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради? 


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - немає, «УТРИМАЛИСЯ» - 4 депутата (Страшний С.А, Корнієнко В.О., Мандриченко Ж.В., Данилюк С.Л.), «ПРОТИ» - немає. 
Рішення не прийнято.
Додатково по даному питанню доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати інформацію та відповідні документи щодо правових підстав переведення квартири в житловий будинок та позначити на схемі розміщення земельної ділянки.

	пров. 2-й Деревообробний, 33, гр. Майлатова Н.Ф. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


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

	вул. Глиняна, 40а, гр. Мігова Л.А. – зауваження виправлено не в повному обсязі, рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо первинної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на вказаній земельній ділянці.


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

	Тираспольське шосе (Дальницьке шосе), 155, гр. Решетніченко В.О. - рекомендувати відкласти для проведення виїзду та фотофіксації з метою уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній. Доручити виїзд депутату Корнієнко В.О.


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

	вул. Миколи Боровського, 36а/3а, гр. Геворгян А.С. - рекомендувати відкласти для проведення виїзду та фотофіксації з метою уточнення ситуації щодо конфігурації земельної ділянки та щодо об’єктів нерухомості, розташованих на ній. Доручити виїзд депутату Корнієнко В.О. спільно з Департаментом земельних ресурсів Одеської міської ради.


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

	пров. Гранатний, 8, гр. Богданова О.Л. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання (об’єкт нерухомості, розташований на земельній ділянці, перебуває на праві спільної часткової власності, між тим заява подано лише від одного співвласника); доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради надати заявнику відповідні роз’яснення.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Данилюк С.Л.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

	вул. Шоста, 17-Б, гр. Пишеніна С.П. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


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

	вул. Шоста, 17-А, Бондаренко К.П. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


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

	пров. 1-й Басейний, 10А, гр. Харченко І.О., гр. Харченко Н.М. – зауваження виправлено не в повному обсязі, рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи, що стали підставою для реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на вказаній земельній ділянці.


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

	вул. Леваневського, 6, гр. Митітєлу К.А. - зауваження виправлено не в повному обсязі, рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи, що стали підставою для реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на вказаній земельній ділянці та перевірить, чи належить заявнику об’єкт нерухомого майна в цілому.

Додатково по даному питанню провести виїзд та фотофіксацію з метою уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній. Доручити виїзд депутату Мандриченко Ж.В.

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

СЛУХАЛИ 1.3.: Страшного С.А. на предмет розгляду інформації депутатів по результатам проведених виїздів.

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

Приймаючи до уваги інформацію щодо результатів виїзду депутатів Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О., Данилюк С.Л.
 
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: погодити без зауважень і пропозицій та рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради наступні питання:
	вул. Південна, 18б, гр. Романенко Ю.П.
	вул. Південна, 18, гр. Устич О.Л.
	вул. Південна, 18а, гр. Шипоша В.П.
	вул. Костанді, 194, гр. Косов В.В.
	вул. Леваневського 1/3, гр. Пухсянко В.К.
	пров. 1-й Амундсена, 8-А, гр. Запорожец А.А.
	вул. Хімічна, 41-а, гр. Майлатова Т.В.

вул. Акордна, 10, гр. Волков А.В.
	- вул. Дача Ковалевського, 8-Б, Кравченко К.В.


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


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

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

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

	вул. Танкістів, 50, гр. Перегняк С.С. - рекомендувати відкласти для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень Юридичного департаменту Одеської міської ради


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

	вул. Кристаловського, 28, гр. Лозянко В.В. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


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

	вул. 5-а Суворовська, 17, гр. Бессерт Т.В. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи, що стали підставою для реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на вказаній земельній ділянці, та документи щодо присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна.


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

	пров. 2-й Моторний, 4 Б, гр.гр. Олар О.А., Олар Ю.В., Бондаренко І.В - рекомендувати відкласти для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень Юридичного департаменту Одеської міської ради.


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

	Хаджибейська дорога, 227, гр. Сергієнко Т.С. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


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

	вул. Бехтерєва, 28, гр. Клапатюк С.І. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


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

	Миколаївська дорога, 273, гр. Ткачук В.Д. - рекомендувати відкласти для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень Юридичного департаменту Одеської міської ради; додатково по даному питанню доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи, що стали підставою для реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на вказаній земельній ділянці та надати кращу фотофіксацію.


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

	пров. Благовидової, 9, гр. Аратовська С.П. - рекомендувати відкласти для проведення виїзду та фотофіксації з метою уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній. Доручити виїзд депутату Корнієнко В.О.
 
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає.

Рішення прийнято.
	Додатково звернути увагу, що перелік обмежень земельної ділянки датований пізніше висновків архітектури.

	вул. Василя Симоненка, 37, гр. Корепанова Н.Г. - рекомендувати відкласти для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень Юридичного департаменту Одеської міської ради.


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

	вул. Юхима Геллера, 47-Л, Глущенко О.І. - рекомендувати відкласти для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень Юридичного департаменту Одеської міської ради.


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

	вул. Миколи Бажана, 36-Б, гр. Резниченко П.С. - рекомендувати відкласти для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень до проекту, Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради перевірити відповідність рішення Одеської міської ради про надання згоди на розробку проекту, на яке є посилання у проекті та наявністю фактичного рішення).


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

	вул. Курська, 11, гр. Маліновський М.В. – головою комісії поставлено на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради? 


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 1 депутат (Данилюк С.Л.), «УТРИМАЛИСЯ» - 3 депутата (Страшний С.А, Корнієнко В.О., Мандриченко Ж.В.), «ПРОТИ» - немає; не голосував депутат Терновський А.Ю.
Рішення не прийнято.
Додатково по даному питанню доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради виправити технічні помилки по проекту.

	вул. Капітана Кузнецова, 13, гр. Галецькул Т.О. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


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

На засідання комісії повернувся депутат Терновський А.Ю.

	вул. Генерала Гудовича, 18, гр. Жишко С.О. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


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

	вул. Гастелло, 91, гр. Мащенко М.М., гр. Глінський О.В. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


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

	пров. 2-й Сирітський, 4, гр. Лемза В.Д. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.


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

	вул. Патріотична, 5-А, гр. Діденко Г.Ю., гр. Діденко В.Г., гр. Діденко Н.А. - рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи, що стали підставою для реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на вказаній земельній ділянці, та документи щодо присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна.


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

	вул. Патріотична, 133, гр. Власов В.А., гр. Власов П.А. - рекомендувати відкласти для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень юридичного департаменту Одеської міської ради.


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

	пров. Юрія Асєєва, 5а, гр. Олійник З.Д. - рекомендувати відкласти для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень юридичного департаменту Одеської міської ради.


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

СЛУХАЛИ 2.2. Страшного С.А. на предмет розгляду доопрацьованих проектів рішень (перелік додається).

ВИСТУПИЛА: Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О., Данилюк С.Л., які запропонували перенести розгляд даного питання на наступне засідання.

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


СЛУХАЛИ 2.3. Страшного С.А. на предмет розгляду інформації депутатів по результатам проведених виїздів.

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

Приймаючи до уваги інформацію щодо результатів виїзду депутатів Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О., Данилюк С.Л.
 
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: погодити без зауважень і пропозицій та рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради наступні питання:
	вул. Патриотична, 80А, гр. Макух П.К.
	вул. Кільцева, 8, гр. Солодовська, О.Г.
	вул. Офіцерська, 26-а, гр. Кулініченко Л.В.
	вул. Усатівська, 25, гр. Годованіч А.В.
	вул. Пестеля, 45, гр. Костєв С.О., гр. Костєва О.В.
	вул. Спартаківська, 63, гр. Шумська В.К., гр. Супрун А.В.

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

СЛУХАЛИ 2.4. Страшного С.А. на предмет розгляду резолюції секретаря ради № 1983/2-мр щодо розглянути заяву гр. Корчинського В.С. з вимогою повторно поставити на голосування питання.

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

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради підготувати на наступне засідання інформацію з порушеного у листі питання.

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


СЛУХАЛИ: 3. 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).

ВИСТУПИЛИ: Мандриченко Ж.В., 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: 

- ОК «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «КАРЕТНИЙ», орієнтовна площа 0,0500 га, пров. Каретний, 25, - рекомендувати винести даний проект рішення на розгляд чергової сесії Одеської міської ради, за умови отримання позитивного висновку за результатами правової експертизи юридичного департаменту Одеської міської ради.

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

	ОСББ «Чорноморська, 2А, орієнтовна площа 0,4500 га, вул. Чорноморська, 2А – рекомендувати відкласти для доопрацювання та отримання додаткової інформації, доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради звернутися до Приморської районної адміністрації Одеської міської ради, Департаменту освіти та науки Одеської міської ради та ДП ясла-садок «Клінічного санаторію «Лермонтовський» для отримання додаткової інформації щодо питання оформлення вищевказаної земельної ділянки.  



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

	ОСББ «Добробут 55», орієнтовна площа 0,6000 га, вул. Генерала Бочарова, 55 – рекомендувати відкласти для доопрацювання та отримання додаткової інформації, доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради звернутися до Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради, Департаменту міського господарства для отримання додаткової інформації щодо питання оформлення вищевказаної земельної ділянки.  

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

Рішення прийнято.

Додатково щодо оформлення земельних ділянок ОСББ, доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради звернутися до першого заступника міського голови Кучука М.І. з проханням посприяти в організації та проведенні наради з питання розробки та узагальнення механізмів та підходів однакових для всіх ОСББ при оформленні ними  користування земельних ділянок.


СЛУХАЛИ: 4. 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).

ВИСТУПИЛИ: Мандриченко Ж.В., 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: 

Релігійна організація «Монастир ордену святого Франциска Сальського Одесько-Сімферопольської дієцєзії Римсько-католицької церкви у м. Одеса», площею 0,9496 га, вул. Маршала Малиновського, 35-А рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради

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

ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 25 І-ІІІ СТУПЕНІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, площею 1,9340 га, вул.Академіка Філатова, 23 Б-рекомендувати відкласти для доопрацювання;
ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 9 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, площею 2,6966 га, просп. Академіка Глушка, 1-Г - рекомендувати відкласти для доопрацювання питання щодо гаражів. Додатково по даному питанню для проведення виїзду та фотофіксації з метою уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній, доручити виїзд депутату Мандриченко Ж.В.

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

Додатково щодо оформлення земельних ділянок у користування навчальним закладам, доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради звернутися до першого заступника міського голови Кучука М.І. з проханням посприяти в організації та проведенні наради з питання розробки та узагальнення механізмів та підходів однакових для всіх навчальних закладів, у разі виявлення на території земельних ділянок, що підлягають відведенню у користування навчальним закладам, самочинних гаражі та визначення їх подальшої долі.
	ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 18 І-ІІІ СТУПЕНІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, площею 0,2790 га, вул.Прохоровська, 46 - рекомендувати відкласти для проведення виїзду та фотофіксації з метою уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній. Доручити виїзд депутату Корнієнко В.О.
 
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає.

Рішення прийнято.

ОДЕСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЯСЛИ-САДОК» № 7 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, площею 0,1700 га,  вул. Отамана Головатого, 72 - рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради

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

Для розміщення та постійної діяльності Збройних 
Сил України (військове містечко № 89), площею 0,0855, вул. Єврейська, 13- рекомендувати відкласти для проведення виїзду та фотофіксації з метою уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній. Доручити виїзд депутату Мандриченко Ж.В.
 
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ: 3. Страшного С.А. на предмет розгляду питань про присвоєння нових адрес земельним ділянкам. 

ВИСТУПИЛА: Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О., Данилюк С.Л., які запропонували перенести розгляд даного питання на наступне засідання.

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

Голова комісії                                                                               Страшний С.А.


Секретар комісії								   Данилюк С.Л. 

