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Для запитів на публічну інформацію

От: Игорь <foi+request-47730-813d8362@dostup.pravda.com.ua>
Отправлено: 29 березня 2019 р. 11:12
Кому: FOI requests at Державна служба статистики України
Тема: Інформаційний запит - Вимога відносно виконання Законодавства України

Доброго дня! 
 
Для шановного панства, яке мабуть не вчило діюче Законодавство, та всіма засобами підтримує його 
порушення, повторюємо: 
 
В рішенні Одеської міської ради №5286-УІ від 27.08.2014 року «Про затвердження переліку спеціальних 
земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування(САМЕ 
ПАРКУВАННЯ, а не довготермінової стоянки) транспортних засобів на території міста Одеси»(надалі - Перелік) 
ВІДСУТНІ: 
 
- Адреси та кадастрові номери(ті як би адреси, що там написані відносяться до інших будов та споруд), чим 
вводять усіх жителів міста, податкові та інші служби в оману. 
 
Адреса обєкту встановлюється тільки рішенням Одеського місцьвиконкому, що підтвержується ДОВІДКОЮ. В 
Переліку взагалі відсутні АДРЕСИ. 
 
По жодної земельної ділянкі, які є в Переліку, відсутні Рішення місцьвиконкому, про присвоєння АДРЕС, та 
ДОВІДКИ при прийнятті Переліку не надавались, та не запрашувались!!! 
 
По жодної земельної ділянкі, які є в Переліку, відсутні КАДАСТРОВІ НОМЕРИ(можете перевірити набрав 
кадастрову карту, або надіслав запит), відсутне формування земельної ділянки згідно 79 ст. земельного 
Законодавства. 
 
- відсутній список організації які проваджують діяльность із забезпечення паркування транспортних засобів та 
довготермінової постановки транспортних засобів(стоянки) 
 
Ми розраховуємо, що у Вас присутні робітники, які зможуть зайти на офіційний сайт, та своїми очами 
ПОБАЧИТИ. 
 
Враховуючи вищезазначене, під одною і тою же адресою може бути декілька обєктів, що є приводом корупції 
та приховування- крадіжка ПОДАТКІВ. 
 
Знаючи, що по Переліку, проходе проплата податків, заключення договорів, підприємницька діяльність. 
 
Для перевірки належного оподаткування, постають питання: 
 
1) НАДАТИ ДОВІДКИ про присвоєння АДРЕС, згідно ПЕРЕЛІКУ?  
2) НАДАТИ кадастрові номери земельних ділянок згідно Переліку?  
3) Надати список організації які проваджують діяльность із забезпечення паркування транспортних засобів та 
довготермінової постановки транспортних засобів(стоянки), згідно Переліку? 
 
З повагою, 
 
Игорь 
 
  Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою. 
------------------------------------------------------------------- 
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Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди", призначення якого - надання можливості 
громадянам надсилати запити про публічну інформацію з подальшою публікацією цих запитів та відповідей 
на них 
------------------------------------------------------------------- 
 


		2019-03-29T14:31:57+0000
	Not specified
	Реєстрація документа


		Скиба О.Ф.
	2019-03-29T14:32:00+0000
	Скиба О.Ф.
	barCode




