










ПРОТОКОЛ
засідання комісії


15.09.2021 р. 09:00						м. Одеса,
Думська площа, 1, 
Каб. 307
Присутні:
Страшний С.А.
Данилюк С.Л.
Бриндак О.Б.
Терновський А.Ю. 


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

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. 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:

	Підсумковий розгляд проектів рішень Одеської міської ради про надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у м. Одесі, у зв’язку з надходженням зауважень юридичного департаменту Одеської міської ради.
	Підсумковий розгляд проекту рішення Одеської міської ради  проекту рішення Одеської міської ради «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення земельної ділянки, площею 0,1708 га, за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 151, яка знаходиться у приватній власності гр. Запорожченка П.О.», у зв’язку з надходженням зауважень юридичного департаменту Одеської міської ради.


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

Обговоривши питання порядку денного члени комісії перейшли до його розгляду.

СЛУХАЛИ: 1. Страшного С.А. на предмет повторного розгляду проектів рішень Одеської міської ради про надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у м. Одесі, щодо яких надійшли зауваження юридичного департаменту Одеської міської ради:

	п.21. - вул. Космонавта Комарова, 31-В гр. Дубенчук В.А.;  
	п.33. - вул. Олександра Тимошенко, 14 гр. Кириченко Ю.В.;
п.58. - вул. Дача Ковалевського, 8-Б, гр. Кравченко К.В.

 
Розглянувши зауваження Юридичного департаменту Одеської міської ради до цих проектів і обговоривши питання, головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за відкладення даних проектів рішень Одеської міської ради для доопрацювання? 
 
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 депутата, «УТРИМАЛИСЯ» - немає, «ПРОТИ» - немає.
Рішення прийнято.

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

СЛУХАЛИ: 2. Страшного С.А. на предмет повторного розгляду проекту рішення Одеської міської ради «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення земельної ділянки, площею 0,1708 га, за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 151, яка знаходиться у приватній власності гр. Запорожченка П.О.» у зв’язку з надходженням зауважень юридичного департаменту Одеської міської ради.

Розглянувши зауваження Юридичного департаменту Одеської міської ради до цього проекту і обговоривши питання, головою комісії було поставлено на голосування питання: хто за відкладення даного проекту рішення Одеської міської ради для доопрацювання? 

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

Рекомендувати внести поправку до блоку питань № 6.4. порядку денного пленарного засідання чергової сесії Одеської міської ради. Підготувати відповідну поправку.

Голова комісії							        С.А. Страшний 

Секретар комісії							        С.Л. Данилюк 


