











ПРОТОКОЛ
засідання комісії


23.07.2021 р. 11:00						м. Одеса,
Думська площа, 1, 
Каб. 307
Присутні:
Страшний С.А.
Данилюк С.Л.
Мандриченко Ж.В.
Бриндак О.Б.
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: 	в.о. генерального директора КП «Міжнародний аеропорт Одеса» Макогонюк О.О.; керівник відділу правового забезпечення ДП «ДИРЕКЦІЯ З БУДІВНИЦТВА МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ «ОДЕСА» Андрєєва О.А., депутат Одеської міської ради Куценко І. І.

При проведенні засідання комісії було додержано всіх вимог (відстань, кількість людей в приміщенні, 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.
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:

1. Розгляд проектів рішень по юридичним особам, фізичним особам-підприємцям (перелік додається). Доповнюються блоки 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7.
	Про присвоєння нових адрес земельним ділянкам.

2.1. гр. Попельницька А.О. – вул. Миколи Огренича, 8-Е;
2.2. гр. Агбаш Г.Г. – вул. 13-а Лінія 6-й ст. Люстдорфської дор. 6-А;
2.3. гр. Мусейчук О.В. – вул. Чумацька, 33;
2.4. гр. Піснячевська І.І. – вул. Зелена балка, 128.
3. Лист Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-13/434 з клопотанням розглянути проект рішення Одеської міської ради «Про припинення права постійного користування КП «МІСЬКІ ДОРОГИ» земельною ділянкою, площею 0,6810 га, за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 2б». 
4. Розгляд проектів рішень Одеської міської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.
4.1. Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «ПОРТВЕЙ» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1400 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Отамана Головатого, 24-А, 24-Б. 
4.2. ПП «НІКОС» - вул. Краснова, 2б – 0,6810 га - для експлуатації та обслуговування будівель та споруд адміністративного типу.
5. Проект рішення Одеської міської ради «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, площею 3,0432 га за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 6/8 та надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки площею                  1,9684 га» (парк Азербайджан»).

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

Головою комісії поставлено на голосування пропозицію                    Корнієнко В.О. виключити з порядку денного пункт (блок) 1 в цілому.

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

Головою комісії поставлено на голосування пропозицію                      Корнієнко В.О. виключити з порядку денного пункт (блок) 4 в цілому.

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

Головою комісії поставлено на голосування пропозицію                       Корнієнко В.О. виключити з порядку денного пункт (блок) 5 в цілому.

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

Обговоривши питання порядку денного члени комісії перейшли до розгляду питань порядку денного.

СЛУХАЛИ: 1. Страшного С.А. на предмет розгляду проектів рішень по юридичним особам, фізичним особам-підприємцям. 
Доповнюються блоки 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7.

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

Розглянувши підготовлені та надані на розгляд комісії проекти рішень Одеської міської ради блок 6.3 (в наданих на розгляд комісії документах будь-які зауваження Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради до проектів рішень відсутні) і обговоривши питання,  

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

- ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, орієнтовною площею 1,8000 га - в межах вулиць Ольгіївська, Пастера, провулок Валіховський, вулиця Софіївська (вул. Ольгіївська, 4-А,                         вул. Пастера, 9, пров. Валіховський, 3-А, 3-Б).

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

- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 5» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ,  орієнтовною площею 0,0539 га,  - вул. Генерала Петрова, 80. 

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

ТОВ «ФАБРИКА ЄННІ», орієнтовною площею 1,1700 га -                             вул. Бугаївська, 1.

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

 - ПІДПРИЄМСТВО ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «ОДЕСЬКЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО» УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ, орієнтовною площею 0,8700 га - вул. Варненська, 21.

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

- ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ», орієнтовною площею 1,8000 га - в межах вулиць Ольгіївська, Пастера, провулок Валіховський, вулиця Софіївська (вул. Ольгіївська, 4, 4-Б,                       вул. Пастера, 9, пров. Валіховський, 3, 5).

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

- Управління Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в Одеській області, орієнтовна площа 0,7000 га - Люстдорфська дорога, 55.

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

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

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


СЛУХАЛИ: Страшного С.А. на предмет розгляду проекту рішення Одеської міської ради (блок 6.4) «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 41,8517 га, визначення її місцезнаходження за адресою: м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, 1, та надання в постійне користування ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДИРЕКЦІЯ З БУДІВНИЦТВА МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ «ОДЕСА».  

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

Розглянувши підготовлений та наданий на розгляд комісії проект рішення Одеської міської ради (в наданих на розгляд комісії документах будь-які зауваження Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради до проекту рішення відсутні) і обговоривши питання,  

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради  даний проект рішення Одеської міської ради.

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

СЛУХАЛИ: Страшного С.А. на предмет розгляду проекту рішення Одеської міської ради, блок 6.4,

	Вайнерман В.В., площа земельної ділянки 0,5972 га - пров.Будівельний, 3.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради  даний проект рішення Одеської міської ради.


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

Рекомендувати внести доповнення до блоку питань № 6.4 порядку денного пленарного засідання чергової сесії Одеської міської ради. Підготувати відповідну поправку.
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно, «УТРИМАЛИСЯ» - немає,  «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.


СЛУХАЛИ: Страшного С.А. на предмет розгляду проектів рішень Одеської міської ради блок 6.5.

- ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ», орієнтовна площа земельних ділянок 0,4415 га, 1,4308 га, 0,6011 га - вулиця Академіка Воробйова, 11; вул. Сергія Ядова, 4а; вулиця Малиновського, 63.

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

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради  даний проект рішення Одеської міської ради.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 5 депутатів, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає. 
Рішення  прийнято.

- Управління Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в Одеській області, орієнтовна площа 2,0000 га - Люстдорфська дорога, 55.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради  даний проект рішення Одеської міської ради.

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

Рекомендувати внести доповнення до блоку питань № 6.5 порядку денного пленарного засідання чергової сесії Одеської міської ради. Підготувати відповідну поправку.

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


СЛУХАЛИ: Страшного С.А. на предмет розгляду проекту рішення Одеської міської ради «Про поновлення договору оренди землі, укладеного між Одеською міською радою та фізичною особою-підприємцем Мерлічем Олександром Васильовичем, щодо земельної ділянки, площею 0,0539 га за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 53» (блок 6.6).

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

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради  даний проект рішення Одеської міської ради.

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

Рекомендувати внести доповнення до блоку питань № 6.6 порядку денного пленарного засідання чергової сесії Одеської міської ради. Підготувати відповідну поправку.

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


СЛУХАЛИ: Страшного С.А. на предмет розгляду проекту рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 30.06.2016 р. № 917-VІI «Про проведення інвентаризації земель комунальної власності рекреаційного призначення – парків та скверів» (блок 6.7).

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

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради  даний проект рішення Одеської міської ради.

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

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

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


СЛУХАЛИ: Бриндака О.Б. з пропозицією внести до порядку денного роботи комісії розгляд проекту рішення Одеської міської ради «Про припинення права постійного користування РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УПРАВЛІНСЬКИЙ ЦЕНТР НОВОАПОСТОЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ» земельною ділянкою площею 0,4600 га, за адресою: м. Одеса,              вул. Балківська, 56, зміни виду використання земельної ділянки, надання її в оренду гр. Колдарар Олені Юріївні, та надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, площею 0,4600 га, за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 56».

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

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

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради  даний проект рішення Одеської міської ради.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 5 депутатів, «УТРИМАЛИСЯ» - 1 депутат (Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає. 
Рішення  прийнято.

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

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


СЛУХАЛИ: 2. Страшного С.А. на предмет розгляду проектів рішень Одеської міської ради про присвоєння нових адрес земельним ділянкам.

	гр. Попельницька А.О. – вул. Миколи Огренича, 8-Е.


ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради  даний проект рішення Одеської міської ради.

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

	гр. Агбаш Г.Г. – вул. 13-а Лінія 6-й ст. Люстдорфської дор. 6-А.


ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради  даний проект рішення Одеської міської ради.

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

- гр. Мусейчук О.В. – вул. Чумацька, 33.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради  даний проект рішення Одеської міської ради.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 депутат (Мандриченко Ж.В.), «УТРИМАВСЯ» - 1 депутат (Корнієнко В.О.), «ПРОТИ» - немає. 
Рішення  прийнято.

гр. Піснячевська І.І. – вул. Зелена балка, 128.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ: рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради  даний проект рішення Одеської міської ради.

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

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

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


СЛУХАЛИ: 4.1. Страшного С.А., який довів до відома присутніх проект рішення Одеської міської ради «Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «ПОРТВЕЙ» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1400 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Отамана Головатого, 24-А, 24-Б, цільове призначення – В.03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, вид використання – для експлуатації та обслуговування адміністративних будівель».

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

Розглянувши підготовлений та наданий на розгляд комісії проект рішення (в наданих на розгляд комісії документах за цим блоком питань, будь-які зауваження Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради до проекту рішення відсутні) і обговоривши питання,  

ВИСНОВОК КОМІСІЇ: рекомендувати внести на розгляд сесії Одеської міської ради проект рішення Одеської міської ради «Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «ПОРТВЕЙ» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1400 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Отамана Головатого, 24-А, 24-Б, цільове призначення – В.03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, вид використання – для експлуатації та обслуговування адміністративних будівель».

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

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

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



СЛУХАЛИ: 4.2. Страшного С.А., який довів до відома присутніх проект рішення Одеської міської ради «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, площею 0,6810 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Краснова, 2б, цільове призначення – J.12.04 – для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, вид використання – для експлуатації та обслуговування будівель та споруд адміністративного типу».

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

Розглянувши підготовлений та наданий на розгляд комісії проект рішення (в наданих на розгляд комісії документах за цим блоком питань, будь-які зауваження Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради до проекту рішення відсутні) і обговоривши питання,  

ВИСНОВОК КОМІСІЇ: рекомендувати внести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради проект рішення Одеської міської ради «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, площею                    0,6810 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Краснова, 2б, цільове призначення – J.12.04 – для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, вид використання – для експлуатації та обслуговування будівель та споруд адміністративного типу.»

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

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

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


СЛУХАЛИ: 5. Страшного С.А., який довів до відома присутніх проект рішення Одеської міської ради «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, площею                  3,0432 га, за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 6/8 та надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки, площею 1,9684 га» (для благоустрою та утримання парку «Азербайджан»).

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

Розглянувши підготовлений та наданий на розгляд комісії проект рішення (в наданих на розгляд комісії документах за цим блоком питань, будь-які зауваження Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради до проекту рішення відсутні) і обговоривши питання,  

ВИСНОВОК КОМІСІЇ: рекомендувати внести на розгляд чергової сесії Одеської міської ради проект рішення Одеської міської ради «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, площею 3,0432 га, за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 6/8 та надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки, площею 1,9684 га» (для благоустрою та утримання парку «Азербайджан»).

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

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

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


Голова комісії							        С.А. Страшний 


Секретар комісії								С.Л. Данилюк 					


			


