














Протокол
засідання комісії



20.07.2021 р. 14.00						м. Одеса,
Думська площа, 1
каб. №  307


Присутні:
Страшний С.А.
Бриндак О.Б.
Данилюк С.Л.
Терновський А.Ю.

Відсутні:
Мандриченко Ж.В.
Корнієнко В.О.

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

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

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 № 01-13/2021 (№ 1004/2-мр) з клопотанням розглянути проекти рішень (перелік додається). 
1.1. Лист Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/409 – на доручення комісії підготовлено проект рішення про надання дозволу гр. Андрюшкіну І.С. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського (прибережна частина правої сторони мису), ділянка під назвою «звалище».
2. Надання у власність (оренду) громадянам земельних ділянок у                    м. Одесі.                          
2.1. Додаткові проекти рішень (перелік додається).
2.2. Лист секретаря міської ради Коваля І.М. (Ко-42/3-мр) щодо прискорення розгляду звернення гр. Гончаренка В.С. про розгляд проекту рішення про затвердження проекту землеустрою про відведення земельної ділянки за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Огренича, 4/21-б.

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


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 № 01-13/2021 (№ 1004/2-мр) – клопотання розглянути проекти рішень (перелік додається).
 
ВИСТУПИЛИ: Бриндак О.Б., Данилюк С.Л., Терновський А.Ю.
Розглянувши подані на розгляд Комісії проекти рішень, підготовлені Департаментом земельних ресурсів Одеської міської ради та обговоривши питання, по даному блоку питань, КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

	вул. Петрашевського, 76-А, гр. Новіков А.В. – рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання та доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запросити документи щодо первинної реєстрації права власності на житловий будинок та актуальну фотофіксацію. 

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

Рішення прийнято.

	пров. Спартаківский, 3/1, гр. Карасев В.В.  - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 


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

	вул. Толбухіна, 33, гр. Єремєєва Н.О. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 


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

	вул. Лиманна, 78-А, гр. Глушко О.В.  – рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання, доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запросити документи щодо первинної реєстрації права власності на житловий будинок. 

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

Рішення прийнято.

	провул. 2-й Керченский, 3-А гр. Ніколаєв Д.О.  – пропонується відкласти для доопрацювання. Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати встановлений між співвласниками порядок користування земельною ділянкою, посвідчений нотаріально.

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

вул. Планетна, 21-А гр. Мічоогуларі Ф.Б. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

вул. Кустанайська, 36, гр. Боровська С.Г.  –  рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.
 
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає,       «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

вул. Луцька, 103-А, гр. Басіна Л.С. - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

	вул. Волоколамська, 46, гр. Даной І.Н. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради.

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

	вул. Довга, 10-Б, гр. Біла О.С. – - рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 


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

	вул. Люстдорфська дорога, 27/31-А  гр. Бойко Н.Л. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 


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

Рекомендувати внести доповнення до блоку питань № 6.1. порядку денного пленарного засідання чергової сесії Одеської міської ради. Підготувати відповідну поправку.

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


СЛУХАЛИ: 1.1. Страшного С.А. на предмет розгляду листа Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/409 – на доручення комісії підготовлено проект рішення про надання дозволу гр. Андрюшкіну І.С. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського (прибережна частина правої сторони мису), ділянка під назвою «звалище».

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

Розглянувши поданий на розгляд Комісії проект рішення, підготовлений Департаментом земельних ресурсів Одеської міської ради та обговоривши питання, 

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

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


СЛУХАЛИ: 2. Страшного С.А. на предмет розгляду проектів рішень про надання у власність (оренду) громадянам земельних ділянок у м. Одесі.

СЛУХАЛИ: 2.1. Додаткові проекти рішень (перелік додається);

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

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

вул. Дачна, 4-З,  гр. ЖигільТ.М. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

вул. Дача Ковалевського, 142/2 гр. Дьоміна Я.І. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

вул. Дача Ковалевського, 142/2, Лінія №12 ділянка №1, гр. Дьоміна Я.І.– рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

вул. Марії Демченко, 6 Лінія № 19, гр.гр. Даркін В.В., Даркіна Л.В   – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

вул. Льва Симиренка, 9/2а, гр. Коробєр О.М. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

вул. Міхновського, 47-В, гр. Мокан В.П. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

вул. Поштова, 13, гр. Пожераускене К.В.  – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

пров. Лиманний, 13, гр. Звєрякова Л.В. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

вул. Усатівська, 1, гр. Зайцев О.Г. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

пров. Ковиловий, 7, гр. Крещенко Л.І. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

вул. Іспанська, 15/3, гр. Комарова О.А. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

вул. Керченська, 91-А, гр.гр. Гончарук Г.Д, Рябухін С.О. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

вул. Левітана, 123-Д, гр. Ульянов М.І.  –  рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання, доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати документи щодо первинної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна. 

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

вул. Художника Федорова, 24-А, гр. Мінчук О.А. – 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. Дубініна, 17-А, гр. Дарчук Н.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.

провул. Чубаївський, 5, гр. Ковальчук А.Ю. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

	вул. Тульска, 23-В, гр. Левчук Є.С. – 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. Чубаївська, 32-Б, гр. Плясецька Т.Ю. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

вул. Планетна, 22,  гр.гр. Немировський А.В., Немировська М.О. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає,       «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

	вул. Обільна, 64-Б,  гр. Амеліна Л.А. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 


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

	вул. Третя, 7/1, гр. Ярош С.В. – пропонується відкласти для доопрацювання; доручити Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради запропонувати заявнику надати гарантійний лист стосовно перенесення огорожі згідно проекту землеустрою.
	

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

вул. Йосипа Тимченка, 18-А, гр. Юрченко Т.П. - рекомендувати відкласти для доопрацювання та проведення виїзду, фотофіксації й уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній. Доручити виїзд депутату Страшному С.А.

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

пров. 1-й Аеродромний, 3, гр. Пархітько О.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.

	пров. 1-й Аеродромний, 3, гр. Зубрицький А.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. Купріна, 21/23, гр. Катюжан А.О. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 


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

	вул. Довга, 45, гр. Максимович М.П. – 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. Зої Космодемʼянської, 5/34, гр. Ніколов Ф.Ф. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 


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

вул. Новгородська, 37, гр. Галіулліна В.М. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

вул. Юрія Яновського, 4, гр. Гоппе В.П. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

вул. Обільна, 18, гр.гр. Леманн О.В., Комаров О.Є. – рекомендувати відкласти для доопрацювання та врегулювання питання щодо присвоєння адрес.

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

пров. Університетський, 1-А гр.гр. Грикит М.В., Грикит В.В. - рекомендувати відкласти для доопрацювання та проведення виїзду, фотофіксації й уточнення ситуації щодо земельної ділянки та об’єктів нерухомості, розташованих на ній. Доручити виїзд Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради; додатково доручити Департаменту запропонувати заявнику надати документи щодо первинної реєстрації домоволодіння
	
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає,       «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

вул. Тіниста, 24, гр. Пеструєва Л.І. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

вул. Тіниста, 24а, гр. Пеструєва Л.І. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

вул. Тіниста, 22, гр. Пеструєва Л.І. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

пров. Романтичний, 13, гр. Гниленко Е.О. – 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.

пров. Гагарінський, 31, гр. Музалев Б.В. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

пров. 3-й Травневий, 41-А,  гр. Алмазова В.М. – рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень Юридичного департаменту Одеської міської ради.

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

	вул. 5-та Лінія 6-й ст. Люстдорфської дорги, 32, гр. Пожар Л.Г. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

Рішення прийнято.

вул. Толбухіна, 46-А, гр. Гавриленко В.М.  – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

вул. Дмитрія Донського, 5/13, гр. Райлян І.А. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

вул. Анни Ахматової, 28-А, гр. Ващенко А.А. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

пров. Кренкеля, 5-А, гр. Назаренко Л.Г. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

пров. Ванний, 15, гр. Попова І.О. – рекомендувати відкласти дане питання для доопрацювання, у зв’язку з наявністю зауважень Юридичного департаменту Одеської міської ради (зауваження було виправлено частково) .

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

вул. Тімірязєва, 84, гр. Сікорська Ю.Ю. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

вул. Багрицького, 10-А, гр. Ковров А.В. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

вул. Тимірязєва, 61,  гр. Ковров Д.А. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

вул. Тимірязєва, 61, гр. Коврова І.С. – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 

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

пров. Тупіковий, 1-Б, гр. Котенко Л.С. (Карагодін Д.О. - спадкоємець) – рекомендувати винести дане питання на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає,       «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

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

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


СЛУХАЛИ: 2.2. Страшного С.А. на предмет розгляду листа секретаря міської ради Коваля І.М. (Ко-42/3-мр) щодо прискорення розгляду звернення                             гр. Гончаренка В.С. про розгляд проекту рішення про затвердження проекту землеустрою про відведення земельної ділянки за адресою: м. Одеса,               вул. Миколи Огренича, 4/21-б.

ВИСТУПИЛИ: Бриндак О.Б., Терновський А.Ю.

Розглянувши звернення, підготовлений Департаментом земельних ресурсів Одеської міської ради проект рішення та обговоривши питання, 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: приймаючи до уваги, що по даному питанню є зауваження Юридичного департаменту Одеської міської ради, рекомендувати повернутися до розгляду даного проекту рішення після їх виправлення.  

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



Голова комісії                                                                                 Страшний С.А.


Секретар комісії		     					             Данилюк С.Л. 

