
Сумська MicbKa рада
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

майдан Незалежностi,2, м. Суми.40030, тел.(факс) +38 (0542) 700-560,
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IBaHoBy В.С.
ел. адреса:
foi +request-603 29- с97 е8ааб @
dostup.pravda.com.ua

Про розгляд запиту
на iнформацiю

На Ваш запит вiд 26.12.2019 бlн, отриманий та заре€стрований
26.|2.2019 за JYs 379103.02.03-02, щодо надання копiТ документiв, на пiдставi
яких земельна дiлянка з кадастровим номером 5910l36300:01:008:0107
передана у постiйне користування ТОВ "СЕНС", а також щодо надання
вiдповiдей на наступнi питання: стан розрахункiв ТОВ "СЕНС" з Сумською
мiською радою за користування вищезазначеною земельною дiлянкою;
чи с буль-яка заборгованiсть у ТОВ "СЕНС" перед Сумською мiською радою;
чи прийнято рiшення СумськоТ MicbKoT ради "Про вилучення земельноТ
дiлянки по проспекту М. Лушпи, 7а у MicTi Суми, яка перебувас в постiйному
кОрИстуваннi ТОВ (СЕНС>, для суспiльних потреб та викуп розташованих на
нiй об'ектiв нерухомого майна для даних потреб"; на пiдставi яких
ДОКУМенТiв сума компенсацii ТОВ "СЕНС" визначена у розмiрi 500 тисяч
гривень)) тощо, за даними вiддiлу з органiзацiТ дiяльностi ради СумськоТ
MicbKoT ради повiдомля€мо наступне.

Частиною першою cTaTTi 1 Закону УкраТни uПро доступ до публiчноТ
iнформачiТ> (д-i - Закону) визначено, що: <публiчна iнформаuiя - це
вiдображена та задокументована будь-якими засобами та на буль-яких носiях
iнформацiя, що була отримана або створена в процесi виконання суб'сктами
владних повноважень свотх обов'язкiв, передбачених чинним
законодавством, або яка знаходиться у володiннi суб'ектiв владних
повноважень, iнших розпорядникiв публiчнот iнформачii, визначених цим
Законом>.

важливою ознакою публiчноi iнформацiт у розумiннi Закону € i]
попередня фiксаuiя. З цього вбачасться, що Закон регулюс вiдносини щодо
доступу до iнформацiт, яка вже icHye i не вимагае у вiдповiдь на запит
створювати левну iнформацiю шляхом узагальнення, ана,тiтичноТ обробки
даних або створення в iнший спосiб. Публiчна iнформацiя мае надаватись утiй формi, в якiй вона зберiгасться.



Враховуючи вищевикладене, надсилаемо на електронну адресу
foi*request-60329- с97 e8aa6@dostup.pravda.com.ua наявну вiдображену та
задокументовану iнформацiю, а саме: копiю рiшення виконавчого KoMiTeTy
СумськоТ MicbKoT ради народних депутатiв вiд 18.02.1993 jЮ 90 <Про надання
земельноТ дiлянки товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю <Сенс> пiд
булiвништво критоi автомобiльноТ стоянки в мiкрорайонах 7 А-Б) (додаеться
в електронному виглядi на 2 стор.) та копiю рiшення СумськоТ MicbKoT ради
вiд 24.12.20|9 Ns 6238-МР uПро вилучення земельноТ дiлянки
по проспекту М. Лушпи, 7а у м. Суми, яка перебувас в постiйному
користуваннi ТОВ (СЕНС), для суспiльних потреб та викуп розташованих на
нiй об'сктiв нерухомого майна для даних потреб> (додасться в електронному
виглядi на 2 стор.).

Одночасно цовiдомляемо, що згiдно з Положенням про органiзацiю
доступу до публiчноТ iнформачiТ, розпорядниками якоТ с виконавчi органи
СумськоТ MicbKoT ради, затвердженим рiшенням виконавчого KoMiTeTy
СумськоТ MicbKoT ради вiд l5.05.20l8 JVg 282 <Про затвердження Положення
про органiзацiю доступу ло публiчноi iнформачiТ, розпорядниками якоТ с
виконавчi органи СумськоТ MicbKoi ради)), якщо розпорядником iнформацiТ с
виконавчий орган СумськоТ MicbKoT ради зi статусом юридичноi особи, запит
направлясться для розгляду за належнiстю.

Таким чином, згiдно з частиною третьою cTaTTi 22 Закону Украiни
ппро доступ ло публiчнот iнформаrrii> копiю Вашого запиту направлено до
департаменту забезпечення ресурсних платежiв Сумськоi MicbKoT ради
(вуличя Садова, б. З3, MicTo Суми, 40000; e-mail: dresurs@smr.gov.ua;
телефон: 0 (542) 700-404), як н€шежному розпоряднику запитуваноi
iнформашiТ.

Нагадусмо, що згiдно з частиною третьою cTaTTi 22 Закону Украiни
uПро доступ до публiчноI iнформацii> вiдлiк строку розгляду запиту
починаеться з дня отримання запиту належним розпорядником.

Роз'яснюсмо Вам порядок оскарженtlя рiшень, дiй чи бездiяльностi

розпорядникiв iнформаuii, який передбачений статтею 2З Закону Украiни
<Про доступ ло публiчноi iнформацiТ), а саме: <рiшення, дiТ чи бездiяльнiсть

розгrорядникiв iнформачiТ можуть бути оскарженi до керiвника

розпорядника, вищого органу або сулу>.
Оскарження рiшеtlь, дiй чи бездiяльностi розпорядникiв iнформаuii до

суду здiйснюсться вiдповiдно до Кодексу адмiнiстративного судочинства

Украiни.

Перший заступник
мiського голови

Шабло 700-61
Божко 700-6l

В.В. Войтенко
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щ
с)rмськА MICЬKA рАдА

ЧII СКЛИКАННrI LХИ CECUI
PImEHHrI

вiд 24 грудня 2019 року Л9 6238 - МР
м. Срм

Про виrrучеIlнrl земельIlоi дi.плrки по
просuекту М. Луlшrи, 7ау м. Сулш, яка
перебувае в постiforому корисryваннi
ТОВ кСЕНС>>, для суспiльних потреб та
викуп розташован}D( на нiй об'ектiв
Еерухомого MailHa для данlо< потреб

У зв'язку iз затвердкеншIм виконавчr.uu KoMiTeToM CyMcbKoi MicbKoi ради
.Щетшrьного плаЕу територii мiж вулицею Харкiвською, проспектом Михйла
Лушпи i вулицею IBaHa CipKa у м. Суrпли (мiкрорайон <Еспланада>), ураховуючи
пеобхiднiсть вжиття заходiв з виконання пункту 2 додатку 4 до рiшення
викон€lвчого KoMiTery Срtськоi мiськоi ради народних депутатiв вiд l8.02.1993
Nэ 90 <про наданЕя земельноi дiлянки товариотву з обмеженою вiдповiдальпiстю
<Сенс> пiд будiвншцво tqритоi автомобiльноi стоянки в мiщрорайонах 7 А-Б>,
яким зазначено, що земельЕа дiлянка надаеться на упловi подальшого
будiвничтва еспланади в межах вiдведеноi земельноi дirrянки, з метою
копшIlrексноi забудови цього житдового комплексу вiдповiдно до мiстобудiвноi
докуrиентацii, будiвництва дороrи та бульвару з майданчиками вiдпочинку,
потреба в яких вiдповiдае iHTepecaM Срлськоi MicbKoi об'еднаноi територiальноi
Iромади та це може бути забезпечеЕа за рахунок iнших територiй, ураховуtочи,
що згйно з Генеральним плаЕом MicTa Сулм зi змiнами, затвердженими
рiшенням CyMcbKoi MicbKoi ради ви 19.1,2,2012 м l943-MP, Гfuаном зонуваннJI
територii MicTa СумИ, затверджеким рiшенням Супrськоi MicbKoi ради вiд
06.0з.201З Nэ 2180-МР, земельна дiляrrка по проспеку М. Лушпи, 7а у м. Суми
з кадастроВцм номером 5910136600:19:034:0026 в основцому вiднесена до
рекреацiйнОi зони озеленеЕих територiй з€rгапьцого користуваннrI (Р-3), де
перевФIсlиМ видоМ використ€ш{IUI е озелененi територii загадьЕого користуванЕя
(бульвари, парки, аквери, сади, MicbKi лiси, водойми), а розмiщенrтя платноТ
критоi автомобiльНоi стоянки не вiдповiдае вимогам затвердженоi мiстобудiвноi
документацii та потребам жителiв Суплськоi MicbKoi об'еднаноi територiальноi
громади у розвитку вказаноТ територii,

вiдповiднО до статеЙ 12, |41,149 ЗемельНого кодексУ УкраiЪи, абзацiв
третього, восьмого чаСтшrи першоi статгi 7, статей 9, 15, 16 Закону Украiни <iГlpo
вiд,туження земельних дi.тrянок, iншrд< об'ектiв нерухомого майна, що ца них
розмiщенi, якi перебуваrоть у приватнiй власностi, для суспiльних потреб чи з



м. Сlъlи, вул. Ниlrшьосироватоька, буд. 63, кв. 6) (номер запису про цраво

власностi в .Щ,ержавному peccTpi речових прав на нерухоме майно 33064509 вiд

визначецIUl BapTocTi об'ектiВ та збиткiв, завданих власнику внаслiдок ix викупу,

представJUIтr 
-i*r"р"", 

Суплськоi MicbKoi ради при проведеннi псреговорiв щодо

"ику..l, 
Об'ектiв, укласти договiр купiвлi-продажу Об'ектiв та вчини,ги дii щодо

державноi ресстрацii припиненruI права постiйного користування земельною

дiлянкою, зазначеЕою в гryнктi 1 рiшення.
6. .y-p*l вiдмови ,o""p""."u з обмеженою вiдповiдальнiстю <CE}IC> у

Еаданн1 зазНаченоI u .rrдпу*rпii 5.1 гryнкry 5 рiшення згоди правовому управлiнню
супtськоi' мiськоi ради (чайченко О.в.) спiльно з департаментом забезпечення

pecylicgla, гшатежiв Сумськоi MicbKoi ради (Клименко ю.м.) звернутися до суДУ

ЬЦiменi Cyl,ncbKoi MicbKoi ради З позовом про примусове вiдчуження з мотивiв

суспйьноi Необхiдяостi об'сктiв та припинення права постiйного користування

земепьною дiлянкою, вказаною в гryнктi 1 рiшення,
7..ОрганiзаЦiю виконанНrI цьогО рiшенвll покJIасти на першого заступника

йiського голови Войтенка В.в
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зазначеноi, в пiдггуlткгi 5.1 .ггункry,5 рiшенrrя згоди вжити заходlв щодо

Суми,
1,480В га по просlrекry Михайла
591013б300:0l :008:0107, цiльове

п.еребувае в постiйному

бул. бЗ,

дороги та бульвару з

якi розташованi за

7а на 3азначенiй у ггуrrктi l рiшення
.товариства з обмеженою

еДПоУ,l 401 28Ж,' мiсцезнаходження: 40007,

цього рiшенrrя, здiйснити

розпорядником
реСурсЕIц rшатежiв CptcbKoi

- '.за

: 1,,
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CyMcbKoi MicbKoi ради
запит до проекту бюджеry

ца 2020 piк для

Mlcbкol ради

письмово в
товариство з обмеженою

згоди або вiдмову дiлянки та проведеннJI

,5,2. У разi надання товариству з обмеженою вiдIrовiдшrьнiстrо <СЕНС>


