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Від 2019 року №

Голові правління «Корупція СТОП» 

Игорю Французу

На Ваш запит про отримання публічної інформації від 07.08.2019 року повідомляємо наступне.

На території Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади відсутні спеціально 
відведені автостоянки. Станом на сьогоднішній день потреби у їх відведенні чи формуванні не 
виникало.

1. Чи затверджено на території Вашої ради перелік спеціальних земельних ділянок, 
відведених для організації та проведення діяльності із забезпечення паркування транспортних 
засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, 
кількість місць для паркування транспортних засобів. -  НІ.
2. Чи включено в зазначений перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для 
організації та проведення діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів земельні 
ділянки, відведені під розміщення спеціально відведених цілодобових автостоянок. “  НІ.
3. Чи сформовано відповідно до ст.79-1 Земельного кодексу України земельні ділянки, 
відведені під розміщення спеціально відведених автостоянок та паркувальних майданчиків? - НІ.
4. На підставі яких документів встановлено місцезнаходження, загальну площу, технічне 
облаштування та кількість паркувальних місць на спеціально відведених автостоянках, та 
паркувальних майданчиках включених в Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для 
організації та проведення діяльності із забезпечення паркувацня транспортних засобів. - 
Спеціально відведені автостоянки відсутні, місця не визначались, документи не готувались.
5. Який порядок присвоєння адрес спеціально відведеним автостоянкам та паркувальним 
майданчикам на території Вашої ради. — враховуючи відсутність у місті Хмільнику спеціально 
відведених автостоянок, відповідно й адреси не присвоювались.
6. Повідомити інформацію про суму збору за місця для паркування, яка була сплачена до 
місцевого бюджету за останні три роки. Інформацію прошу надати у розрізі за майданчиками для 
платного паркування та спеціально відведених автостоянок. -  Немає.
7. Чи є на території Вашого населеного пункту спеціально відведені автостоянки та 
паркувальні майданчики, побудовані за рахунок місцевого бюджету. -  Немає.
8. Чи встановлено на території Вашої ради правила щодо відповідальності за збереження 
транспортного засобу. -  НІ.
9. Який порядок справляння збору за місця для паркування з спеціально відведених 
автостоянок на території Вашої ради. -  Немає.
10. Коли саме, будуть прийняті міри по приведенню рішень міських рад до діючого 
законодавства, в частині формування земельних ділянок. — Земельні ділянки формуються 
виключно в межах чинного законодавства.
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