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«НОВЕ МІСТО-УКРАІНА»
код ЄДРПОУ 40859520, ел.пошта: vs@novitskiv.org. тел. (067) 638-14-49 

поштова адреса для листування: 53304, Україна, Дніпропетровська обл., м.Покров, а/с 703
вих. № 14-03 від 06.12.2016 р.

До прокуратури м.Покров
ЗАЯВА

В газеті «Козацька вежа» від 26 жовтня 2012 року надруковано оголошення про 
продаж на аукціоні об’єкту комунальної власності -  будівлі теплиці, літ.В-2 по 
вул.Партизанській, 73. Аукціон відбувся 27 листопада 2012 року за адресою: 
вул.Калініна, 48, виконком Орджонікідзевської міської ради, зал засідань, на другому 
поверсі, об 11-00.

Назва об’єкта -  будівля теплиці літ.В-2
Адреса: 53300, Дніпропетровська область м.Орджонікідзе, вул .Партизанська, 73.
Балансоутримувач: Управління освіти
Адреса балансоутримувача. 53300, Дніпропетровська область, 

м.Орджонікідзе. вул.Калініна, 7.
Код ЄДРПОУ балансоутримувача: 02142388
Відповідно до п.4 Оголошення «Питання відведення, оренди або приватизації 

земельної ділянки вирішуються покупцем самостійно після укладання договору 
купівлі-продажу об’єкта, згідно з чинним законодавством».

Відповідно до п.6 Оголошення «Покупець несе витрати, пов’язані з технічною 
інвентаризацією, незалежною оцінкою об’єкта й оформленням договору купівлі- 
продажу, оплачує послуги ліцитатора.

Як вбачається з документів наданих на інформаційний запит громадської 
організації «НОВЕ МІСТО-УКРАЇНА» №18/158-4045/16 від 09.11.2016р. фізичною 
особою З.П.Ломовою не було сплачено за послуги ТОВ «АВТО МАРКЕТ» з 
незалежної оцінки ринкової вартості нежитлової будівлі теплиці та послуги ліцитатора, 
що є порушенням умов проведення аукціону покупцем З.П.Ломовою, та свідчить про 
нанесення матеріальних збитків територіальній громаді.

Відповідно до наданих платіжних доручень покупець З.П.Ломова сплатила 
12960грн та 1440грн, разом сума складає 14400грн, що відповідає оцінки ринковій 
вартості нежитлової будівлі теплиці літ.В-2.

26.12.2012р. між З.П.Ломовою та Орджонікідзевською міською радою було 
укладено договір купівлі-продажу частини будівлі теплиці літ.В-2 площею 97,7 кв.м за 
адресою м.Орджонікідзе, вул .Партизанська, 73.

Відповідно до ст.8 Закону України «Про приватизацію невеликих державних 
підприємств (малу приватизацію) з моменту прийняття рішення про 
приватизацію підприємства здійснюється його підготовка до приватизації, а саме 
замовляється проведення робіт з землеустрою.

Відповідно до ч.б.ст.120 Земельного кодексу істотною умовою договору, який 
передбачає набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, є 
кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв'язку з 
набуттям права власності на ці об’єкти.

Укладення договору, який передбачає набуття права власності на жилий 
будинок, будівлю або споруду, що пов'язане з переходом права на частину 
земельної ділянки, здійснюється після виділення цієї частини в окрему земельну 
ділянку та присвоєння їй окремого кадастрового номера.
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Як вбачається з наявних документів нежитлова будівля - теплиця літ.В-2 у 
м.Покров, вул.Партизанська, 73 знаходиться на території навчального закладу та 
розташована на землях освіти, а також не була вилучена з земель освіти відповідно до 
діючого законодавства.

На момент проведення аукціону пакет документів з землеустрою не був 
підготовлений, кадастровий номер ділянки відсутній, що свідчить про те що аукціон 
був проведений з грубим порушенням чинного законодавства.

Невідомо чи надавалась згода Управління освіти на вилучення земельної ділянки. 
Земельна ділянка, на якій розташована теплиця була продана на аукціоні без 

належно оформлених документів на землю та без кадастрового номера земельної 
ділянки, що свідчить про наявність корупційних дій, оскільки вартість нерухомої 
будівлі була штучно занижена і територіальній громаді завдано значних збитків або 
просто було вкрадено кошти громади.

На даний час З.П.Ломова -  головний архітектор м.Покров, службовець органів 
місцевого самоврядування, придбавши споруду за заниженою вартістю не сплачує 
жодної копійки за користування земельною ділянкою, що свідчить про наявність 
корупційних дій вчинених головним архітектором З.ПЛомової, членами комісії з 
проведення аукціону, ліцитатора.

Відсутність права власності на земельну ділянку на якій розташована теплиця 
підтверджено Декларацією головного архітектора З.П.Ломової.

На підставі наведеного, ПРОШУ:
1. Вжити заходи прокурорського реагування по скасуванню результатів аукціону та 

притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності;
2. Перевірити законність продажу теплиці без належно оформленої земельної 

ділянки;
3. Скасувати результати аукціону у зв’язку з свідомим заниженням вартості 

проданої споруди, грубим порушенням законодавства, нанесенням матеріальних 
збитків територіальній громаді міста Покров;

4. Повернути споруду теплиці територіальній громаді міста Покров;
5. Про проведені заходи прокурорського реагування повідомити заявника на адресу 

вказану у бланку заяви.

Додатки:
1. Відповідь на запит №18/158-4045/16 від 09.11.2016р. -  2 сторінки на 1 аркуші;
2. Оголошення в газеті від 26.10.2012р. -  2 сторінки на 1 аркуші;
3. Розпорядження міського голови №174-р від 20.11.2012р. -  1 аркуш;
4. Протокол від 27.11.2012р. -  1 аркуш;
5. Висновок про оцінку вартості нежитлової будівлі -  2 сторінки на 1 аркуші;
6. Платіжні доручення на 12960грн та 1440грн -  2 сторінки на 1 аркуші;
7. Фото теплиці розташованої в м.Покров, вул.Партизанська, 73 -  1 аркуш.

З повагою, заступник Голови правління 
ГО «НОВЕ МІСТО-УКРАЇНА» В.С.Новицький


