




           А.Цимбал  проінформувати членів комісії  відносно того, яким чином  рахуються 

голоси та яким чином    рішення  є прийнятим чи неприйнятим, також зазначає, що у разі не 

врегулювання питання  згідно чинного законодавства  остаточне рішення приймає  замовник.  

            А.Цимбал   виніс   на  голосування питання про   повторне голосування по №1 

питанню. 

Проголосувало за:   18          проти:      немає         утрималося:   немає 

Рішення  прийняте  більшістю голосів за.   

 

1. Пропозиція ТОВ «Южное море», ТОВ «Універсал ЛТД»: передбачити в  проєкті 

реконструкцію з розширенням  та  надбудовою  існуючої  будівлі готелю   по   вул. 

Спортивній (повторне голосування). 

Проголосувало за:   7          проти:      6         утрималося:  5 

Рішення  не було врегульовано. 

 

            2. Пропозиція ТОВ «Южное море», ТОВ «Універсал ЛТД»: передбачити в проєкті 

будівництво спортивно-оздоровчого центру з плавальним басейном  за рахунок  існуючої 

одноповерхової  будівлі (колишній ресторан  «Ольвія») по вул. Варварівський узвіз, з 

урахування  пропозицій  щодо  дотримання вимог МД щодо висотності.  

Проголосувало за:   17          проти:      немає         утрималося:   2 

Рішення  прийняте  більшістю голосів за.   

 

3. Пропозиція громадян: Ю.Тертичного,  Т.Кривулі, І.Яновської, С.Коваленко, 

Ю.Савчука, В.Колеснікова, І.Петренка, В., Захарчука,  А.Ступницької,  О. Бондаренко, 

О.Серих, В.Міхаеляна,  В. Алмазова,  С.Остряк, С.Транський про врахування   в проєкті    

земельних  ділянок  за  адресами : пров. Авіаційний,4, 8, 10, 11, 12, 14, 14/1, 14/2  з  

віднесенням  їх  за призначенням до території   індивідуальної   житлової забудови 

(присадибна ділянка). 

А.Цимбал  повідомив присутніх  про   ситуацію  відносно даних  ділянок, наявності 

правоустановчих документів на майно, реєстрації, виданих  будівельних паспортів. 

Є.Поляков  зазначив, що питання є спірним, звернув увагу на  житлові будинки, які  

вже існують. 

Є.Мавродієв    звернув увагу на важливість питання  прибережно-захисної смуги. 

Д.Салімон  задав питання  щодо  наявності  у складі комісії    власників   земельних 

ділянок за вказаними адресами.  

Ю.Тертичний  повідомив, що він  є  представником від  даних громадян. 

Члени комісії    обговорили  питання  щодо  наявних  виходів  до  води,  наявності 

майна,  питань  дотримання  відповідності генплану міста. 

Проголосувало за:   4          проти:      8         утрималося:   6 

Рішення  не було врегульовано. 

Окремі  члени комісії    зазначили   про    можливий   конфлікт інтересів,  інші  з ними  

не погодились зауваживши, що  даний громадянин   не є  посадовою особою.   

А.Цимбал звернув увагу, що  громадянин    має  сам  заявити  про  наявність 

конфлікту інтересів.  

Ю.Тертичний повідомив  присутніх, що громадяни – власники ділянок  дали йому 

доручення  бути представником  з порушених питань. 

 А.Цимбал   вніс пропозицію   про звернення  департаментом архітектури та 

містобудування  ММР до  юридичного департаменту ММР    за  консультацією  про 

роз’яснень     щодо   наявності  чи відсутності   конфлікту  інтересів,  про результати  даного  
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