
створення полiгоI{у чи виlliJIення земеJтьItоi дi"lIянки у АвангарJIiвськiй селипtнiй
радi вiдсут:нi.

Щодо другого питання, про iнформацiю яка юридична особа с
балансоутримувачем полiгону ТПВ. У Авангардiвськiй селищнiй радi н€uIвна
позовна заява (заява про змiну предмету позову) вiд 2З.06.2017 року
Прокуратури Одеськоi областi в iHTepecax держави в особi ОдеськоТ обласноТ

державноi адмiнiстрацii, Великодальницъкоi сiльськоi ради та НоводолинськоТ
сiльськоi ради до fiепартаменту мiського господарства Одеськоi MicbKoi ради та
ТОВ <Союз> (справа Jф 9161515111). За матерiалами справи, на пiдставi
розпорядження Одеського мiського голови JЮ 1004-01/р вiд 10.09. |999 зi змiнами
та доповненнями мiж управлiнням житлово-комунаJIьного господарства (УХtКГ)
Одеськоi мiсъкоi ради та ТОВ (СОЮЗ) 11.11.1999 р укладено договiр оренди
майна з iнвестицiйними зобов'язаннями. Згiдно п.1.1 вказаного договору
управлiння передаJIо ТОВ (СОЮЗ)) у довгострокову оренду TepMiHoM на49 poKiB
Одеське MicbKe звалище <fiальницъкi кар'ери>>, розташоtsане на територii
Овiдiопольського та Бiляевського району Одеськоi областi.

IIfодо питання чи зареестровано право власностi на земельну дiлянку на якiй
розплirцений полiгон. Згiдно з витягу з Щержавного земелъного кадастру по
земельнiй дiлянцi за J\Ъ 512З78З200:01:002:0634, Одеська MicbKa рада
користуеться зазначеною земельною дiлянкою на правi постiйного
користування, державний акт Б 033801 (копiя витягу додаеться)'. Пiдставою для
виникнення зазначеного права е Рiшення органу виконавчоi влади
Розпорядження ради NIiHicTpiB YKpaiHcbKoT РСР - 2В,|0.1914 8В5-Р.

lЦодо решти питанъ якi викладенi у запитi, iнформцiя щодо вказаних питанъ

у Авангарлiвськiй селищнiй вiдсутня.
Вiдповiдно до ст.2З Закону Украiни <Про доступ до публiчноi iнформацii>

рiтrtення ripo вiдп,rову в заJ,Iово.lтеннi запиту tla ir+с]lормацilо; вiдстрочк1,
задовоJення запи,гy на iнформацiю; lтетrадання вjдrrовiдi на заIIиl,на iнфорir,rашiю;
надання нелостовiрноТ або неповноi irrфорш,rаltii, гiссвосчасFIе I-таlr_[ання iнформацii,
можуть бути ocкapx{eнi до керiвника розпорядttика, tsиrцого органу або cylty.

Оскарження рilшень, д{iй чи бездiя;Iъносз:i розпорядttикiв iHcPopb,rauiT до суд,ч
злiйснlосться BijITToBi;{Ho до Кодексу алп,riнiстративного суlIочиI-{с,гва Украiirи.

/-{ода,гок:

1. Копiя витяrу з /]ержавного земеIIьIIого кадастру tlо земо.ltънiй дiлянlti - 1

гrрим. на 4 арк.

()екретар селищноТ ради
BiлrroBiztaJlblja особа з питань запитiв на

i нф opMart i ro А вангардi вс bKoi селиrr{ноТ рали
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