














Протокол
засідання комісії



26.11.2021 р. 14.30						м. Одеса,
Думська площа, 1
каб. №  307

Присутні:
Страшний С.А.
Бриндак О.Б.
Данилюк С.Л. 
Мандриченко Ж.В. 
Корнієнко В.О. 
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: Народний депутат України Дмитрук А.Г., помічник Народного депутат України Миху Д.С., депутати Одеської міської ради Єремиця О.М., Узунов С.О., Авдєєв О.Р., Кисловський  журналіст видання «Безпечне місто» Марзак І.М. (посвідчення № 69), представник ініціативної групи по створенню парку «Ентузіастів» Глушкова А.В., гр. Крещенко В.В. 
		
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. 


ВИСТУПИЛИ: Страшний С.А., Мандриченко Ж.В., Народний депутат України Дмитрук А.Г. 

Виступив депутат Корнієнко В.О., який запропонував перенести розгляд даної комісії до моменту отримання роз’яснення щодо можливості одночасної участі у засіданнях комісії депутатів Бриндака О.Б. та Корнієнка В.О., з огляду на те, що Корнієнко В.О. є свідком в межах кримінального провадження, одним із фігурантів якого є Бриндак О.Б.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 2 депутата (Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О.), «УТРИМАЛИСЯ» - 4 депутата (Страшний С.А., Бриндак О.Б., Данилюк С.Л., Терновський А.Ю.), «ПРОТИ» - немає .
Рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ: Народного депутата України Дмитрука А.Г. стосовно внесення до порядку денного засідання комісії питання щодо замовлення та фінансування виготовлення технічної документації з інвентаризації території парку «Ювілейний» на прибережних схилах, дозвіл на розроблення якої було надано рішенням сесії Одеської міської ради від 30.06.2016 р. № 917-VІІ. 

Виступив депутат Корнієнко В.О., який запропонував до початку розгляду порядку денного засідання комісії прочитати рекомендації голови Постійної комісії Одеської міської ради з питань регламенту, депутатської етики, реалізації державної регуляторної політики та запобігання корупції Квасніцької О.О. щодо дотримання Регламенту комісії.

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

Депутатам - членам комісії для ознайомлення і вивчення надано попередній порядок денний засідання комісії з відповідними матеріалами. 
Після обговорення питання порядку денного засідання комісії,  головою комісії на голосування поставлено питання про можливість затвердження та проведення засідання комісії за матеріалами наступного порядку денного:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

	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).

1.1. Інформація Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради на доручення Комісії щодо розгляду листа інспектора Ради бізнес –омбудсмена В.Куценка (№ ЗПІ №111/мр) стосовно прискорення внесення на розгляд сесії Одеської міської ради проектів рішень Одеської міської ради про надання дозволу ПП «УПТК» на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, орієнтовною площею 0,0227 га, за адресою: м. Одеса, вул. Краснослобідська, 1/9 та орієнтовною площею 0,0602 га за адресою: м. Одеса, вул. Краснослобідська, 1/10.
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).
3. Розгляд проектів рішень Одеської міської ради про надання дозволів суб’єктам господарювання на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  (перелік додається).
4. Розгляд проектів рішень Одеської міської ради про поновлення, припинення договорів оренди та внесення змін до договорів оренди землі (перелік додається).
5. Розгляд проектів рішень Одеської міської ради про внесення змін до раніше прийнятих рішень (перелік додається).
6. Розгляд проектів рішень Одеської міської ради про визначення місця розташування  земельних ділянок:
6.1.  Проект рішення Одеської міської ради «Про визначення місця розташування  земельної ділянки за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, 36-Д» (гр. Маслянний М.В.).
6.2. Проект рішення Одеської міської ради «Про визначення місця розташування  земельної ділянки за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, 21-А» (гр. Койчев О.Г.). 
6.3. Проект рішення Одеської міської ради «Про визначення місця розташування  земельної ділянки за адресою: м. Одеса, вул. Джерельна, 10-А» (гр. Кіпершлак С.С.)
6.4. Проект рішення Одеської міської ради «Про визначення місця розташування земельної ділянки за адресою: м. Одеса, вул. Зої Космодем’янської, 4-Б» ( гр. Беспала О.А., гр. Бєспалий О.А.)
7. Згода на проведення експертної оцінки:  
7.1. гр. Кіфак О.М. – вул. Інглезі, 15-а – для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку (0,1900 га);
7.2. гр. Мічоогулларі Ф.Б. – вул. Агрономічна, 205/2 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (0,0760га).
8. Передача у власність шляхом продажу:
8.1. гр. Бутіна Наталья Сергіївна - земельна ділянка, площею 0,0339 га та надання в оренду земельної ділянки, площею 0,0148 га, за адресою: м.Одеса, вул. Багрицького, 12-А, цільове призначення – 03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (проект рішення без дозволу на розстрочення платежу).
8.2. ПП «БЕСТ-СЕРВІС» - земельна ділянка, площею 0,1566 га, за адресою: місто Одеса, вул. Промислова, 21-В, цільове призначення – 03.10 для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель.
8.3. гр. Кучеревський Юрій Олександрович - земельна ділянка, площею 0,0673 га, за адресою: м. Одеса, пров. Гагарінський, 31-К, цільове призначення - 02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
9. Розгляд рекомендації голови Постійної комісії Одеської міської ради з питань регламенту, депутатської етики, реалізації державної регуляторної політики та запобігання корупції Квасніцької О. (№ 2258/2-мр) щодо передачі для вивчення комісією проєкту рішення Одеської міської ради «Про затвердження фіксованих відсотків при визначенні ставок орендної плати за земельні ділянки в м. Одесі».
10. Надання у власність (оренду) громадянам земельних ділянок у м.Одесі (перелік додається);                       
10.1. Розгляд листа директора Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/1128 (№2211/2-мр) лист (№ 2115/2-мр) з клопотанням розглянути проект рішення Одеської міської ради «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу гр. Крещенку В.В. у приватну власність земельної ділянки, площею 0,0437 га, за адресою: м. Одеса, вул. Каманіна, 24, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)».
11. Розгляд листа директора Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/1245 з клопотанням розглянути проект рішення Одеської міської ради «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, щодо земельної ділянки, площею 0,0294 га, за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 118, яка знаходиться в оренді гр. Бондарчук Наталії Іванівни, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі».
12. Розгляд листа секретаря ради Коваля І. (№ 225/1-мр) з клопотанням надати перелік питань, що пропонуються для розгляду на пленарних засіданнях Одеської міської ради та на засіданнях профільної комісії.
13. Розгляд листа директора Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради з клопотанням розглянути проект рішення Одеської міської ради «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності загального користування рекреаційного призначення – парку «Ентузіастів», за адресою: м. Одеса, між будинками по вул. Академіка Заболотного, 58, 60, вул. Академіка Сахарова, 28 та вул. Володимира Висоцького, 15, 2».
	14. Розгляд листа директора Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради (№ 01-13/1227) з клопотанням розглянути проект рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 18.07.2018 року № 3588-VІІ «Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки, площею 2,0647 га, яка знаходиться в оренді ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРОЙАВТОСЕРВІС», за адресою: м. Одеса, вул. Моторна, 4».

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: підтримати зазначений вище порядок денний в цілому.
 
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає, не голосували 2 депутата (Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О.).
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ: Народного депутата України Дмитрука А.Г. стосовно внесення до порядку денного засідання комісії питання щодо внесення на розгляд чергової сесії Одеської міської ради питання стосовно замовлення та фінансування виготовлення технічної документації з інвентаризації території парку «Ювілейний» на прибережних схилах, дозвіл на розроблення якої було надано рішенням сесії Одеської міської ради від 30.06.2016 р. № 917-VІІ. 

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

Виступив депутат Корнієнко В.О., який запропонував поставити на голосування питання щодо внесення на розгляд чергової сесії Одеської міської ради питання стосовно замовлення виготовлення технічної документації з інвентаризації території парку «Ювілейний» на прибережних схилах, дозвіл на розроблення якої було надано рішенням сесії Одеської міської ради від 30.06.2016 р. № 917-VІІ. Голова Комісії поставив на голосування дану пропозицію.

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

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).

Розглянувши підготовлені та надані на розгляд комісії проекти рішень  і обговоривши питання,  

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

	ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, орієнтовна площа 2,1000 га - вул. Краснова, 3а, у постійне користування.


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

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

   - гр. Карбунян О.О., орієнтовна площа 0,0218 га – вул. Літературна, 11-А

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 3 депутата (Страшний С.А., Бриндак О.Б., Терновський А.Ю.), «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Данилюк С.Л.), «ПРОТИ» - немає; не голосували 2 депутата (Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О.).   
Рішення не прийнято.

Виступила депутат Мандриченко Ж.В., яка запропонувала перейти до розгляду питання 10.1., а саме: розглянути лист директора Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/1128 (№2211/2-мр) лист (№ 2115/2-мр) з клопотанням розглянути проект рішення Одеської міської ради «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу гр. Крещенку В.В. у приватну власність земельної ділянки, площею 0,0437 га, за адресою: м. Одеса, вул. Каманіна, 24, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)».

СЛУХАЛИ: 10.1. Страшного С.А., який довів до відома присутніх лист директора Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради №01-13/1128 (№2211/2-мр) лист (№ 2115/2-мр) з клопотанням розглянути проект рішення Одеської міської ради «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу гр. Крещенку В.В. у приватну власність земельної ділянки, площею 0,0437 га, за адресою: м.Одеса, вул. Каманіна, 24, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)».

Розглянувши поданий на розгляд Комісії проект рішення, підготовлений Департаментом земельних ресурсів Одеської міської ради та обговоривши питання, враховуючи зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради,  голова Комісії поставив на голосування питання: хто за внесення даного питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради  окремим рішенням? 

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 6 депутатів, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

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

Виступили депутати Корнієнко В.О., Мандриченко Ж.В., які запропонували поставити питання 10.1. на повторне голосування та внести проект рішення Одеської міської ради «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу гр. Крещенку В.В. у приватну власність земельної ділянки, площею 0,0437 га, за адресою: м.Одеса, вул. Каманіна, 24, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» до загального переліку проектів рішень Одеської міської ради про надання у власність (оренду) громадянам земельних ділянок у м. Одесі.

Обговоривши внесені пропозиції, голова Комісії поставив на голосування питання: хто за повторне голосування питання 10.1. порядку денного та внесення проекту рішення Одеської міської ради «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу гр. Крещенку В.В. у приватну власність земельної ділянки, площею 0,0437 га, за адресою: м.Одеса, вул. Каманіна, 24, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» до загального переліку проектів рішень Одеської міської ради про надання у власність (оренду) громадянам земельних ділянок у м. Одесі.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 6 депутатів, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

Голова комісії запропонував повернитися до розгляду першого питання порядку денного, а саме: 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.

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

Головою комісії поставлене на голосування питання: хто за внесення на розгляд чергової сесії Одеської міської ради  наступного проекту рішення Одеської міської ради:

	ТОВ «АТБ-Маркет», ТОВ «ГУДВІЛ СІТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ», орієнтовна площа 0,2032 га - вул. Героїв оборони Одеси, 60а, 60б, оренда.


ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - немає,  «УТРИМАЛИСЯ» - 4 депутата (Страшний С.А., Бриндак О.Б., Терновський А.Ю., Данилюк С.Л.), «ПРОТИ» - немає; не голосували 2 депутата (Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О.).   
Рішення не прийнято.

 	Виступив депутат Терновський А.Ю, який запропонував спочатку розглянути друге питання порядку денного, а саме: розгляд проектів рішень Одеської міської ради про передачу в оренду (постійне користування) земельних ділянок юридичним особам, фізичним особам – підприємцям у місті Одесі, так як розгляд цих питань напряму пов’язане з наповненням бюджету.

Голова комісії поставив на голосування пропозицію депутат Терновського А.Ю.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата (Страшний С.А., Бриндак О.Б., Терновський А.Ю., Корнієнко В.О.), «УТРИМАЛИСЯ» - 2 депутата (Мандриченко Ж.В., Данилюк С.Л.), «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

Виступила депутат Мандриченко Ж.В., яка запропонувала перенести дане  засідання на понеділок 29.11.2021 р.

ВИСТУПИЛИ: Бриндак О.Б., Мандриченко Ж.В., Корнієнко В.О., Страшний С.А., Терновський А.Ю.

У зв’язку з блокуванням роботи Комісії депутатами Корнієнко В.О. та Мандриченко Ж.В. голова комісії закрив засідання.


Голова комісії                                                                               С.А. Страшний 


Секретар комісії							             С.Л. Данилюк 



