Копiя

СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМIНIСТРАТИВНИЙ
ухвАлА

СУД

про прийняття позовноi заяви до розгляду та вiдкриття провад}кення у справi
05 червня 2019

р.

СправаJ\Ь480/1946/l9

Суддя Суплського окружного адмiнiстративного суду Опiмах Л.М., перевiривши
матерiали позовноi змви Тимошенка Iгоря Григоровича (40000, м. Срtи, вул. Герасима

Кондратьева, буд. 160, корпус 5, кв. 25) до Суruськоi MicbKoi ради (40000, м. Супли, майдан
Незалежностt,2), третя особа - Управлiння архiтектури та мiстобудування Сумськоi MicbKoi
ради (40000, м. Суми, вул. Воскресенська, 8А), про визнання протиправним та скасування
рiшення, -

ВсТАноВИВ:

31 травня 2019 року позивач звернувся до Сумського окружного а.щлiнiстративного
суду з позовною зtulвою, в якiй просить визнати протипрzlвним рiшення CyMcbKoi MicbKoi
рали вiл 06.03.2013 р. Nо 2180-МР, яким затверджено План зонрання територii MicTa Суми, в
частинi функцiонального призначення "Рекреацiйнi зони обмеженого корисryвання"
земепьноi дiлянки загальною площею 0,0806 га, кадастровий номер 5924788700:01:001:0480,
що розтаттrована за адресою: вул. Унiверситетська, t7, м. Су*и, цiльове призначення
земельноi дiлянки: для будiвництва та обсrryговуванIrя житлового будинку, господарських
булiвель i спорул (присадибна дiлянка), та скасрати його в цiй частинi.
Позовна з.uIва вiдповiдае вимогtlп,l статей 160, 161 Кодексу адп,riнiстративного
судочинства УкраiЪи та пiдлягае розгляду в порядку з€гального позовного провадження.
З огJIяду на зазначене, перешкоди для прийняття позовноi змви та вiдкритгя
провадження у спрtlвi Сумським окружним адмiнiстративним судом вiдсугнi.
KpiM того, з матерiалiв позову вбачаеться, що позивач оскаржуе рiшення Сумськоi
MicbKoi ради, що мiстить ознаки нормативно-правового акту органу мiсцевого
сtlмоврядрzlння.
Особливостi провадження у справах щодо оскарження нормативно-прЕIвових актlв
органiв мiсцевого сап{оврядувttння визначенi у cTaTTi 264 КАС УкраiЪи.
Вiдповiдно до ч.ч. 4, 5, б ст. 264 КАС УкраiЪи разi вiдкриття провадження в
адмiнiстративнiй справi щодо оскарження нормативно-правового акта суд зобов'язуе
вiдповiдача опублiкрати оголошення про це у виданнi, в якому цей акт був або мав бути
офiцiйно оприлюднений. Оголошення повинно мiстити вимоги позивача щодо
оскар}Iqrваного акта, реквiзити нормативно-правового акта, дату, час i мiсце судового
розгляду адмiнiстративноi справи. Оголошення мае буги опублiковано не пiзнiш як за ciM
днiв до пiдготовчого засiдання.
На пiдставi викJIаденого, керуючись ст.ст. |7l, 264 Кодексу адмiнiстративного
судочинства УкраiЪи, -

УхВАЛИВ:

Вiдкрити провадження в адмiнiстративнiй справi Ng480/1946lt9 за позовною заrIвою
Тимошенка Iгоря Григоровича до CyMcbKoi MicbKoi ради, третя особа - Управлiння
архiтектури та мiстобулування Сумськоi MicbKoi ради, про визнання протиправним та
скасування рiшення (Номер категорii справи 109020000).
2. Розгляд справи проводити за правилаNIи загального позовного провадження.
3. Зобов'язати Сумську MicbKy раду опублiкувати оголошення про вiдкритгя
1.
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проваджеЕня в адмiнiстративнiй справi за позовною заlIвою Тимошенка Iгоря Григоровича
дЬ Су*с"поi MicbKoi ради, третя особа - Управлiння архiтектури та мiстобулрання Сумськоi
мiськоi ради, про визнання протиправним та скасрання в частинi рiшення cptcbkoi Micbkoi
ради вiд 06.03.2013 р. JФ 2l80_MP "Про затвердження мiстобулiвноi документацii "План
зоIIування територiТ MicTa Суми" не пiзнiш як за ciM днiв до пiдготовчого засiдання.
4. Призначити справу до розгляду у пiдготовчому засiданнi Еа"27" червЕя 2019 р. о
12:00 год. в примiщеннi Сумського окружного адмiнiстративного су.ry за адресою: м. Супtи,
вул. ГерасимаКондратьева, 159, зал 201.
5. Копiю ухв.rли про вiдкриття провадження у справi надiслати rlасникtlп,{ спрЕlви.
6. Встановити вiдповiдачу дJIя подання вiдзиву на позовну зtUIву, доказiв на
обгрунryвання cBoix заперечень 15-денний строк з моменту вручення ухвЕlпи про вiдкриття
провадження у справi.
7. Зобов'язати вiдповiдача надiслати (надати) копiю вiдзиву та доданих до нього
документiв iншим учасникаN{ справи одночасно iз надiсланням (наданням) вiдзиВУ До СУДУ.
8. Попередити вiдповiдача, що у разi ненадання ним вiдзиву у встановлениЙ сУДОМ
строк без поважних причиЕ суд вирiшить справу за нaявними матерiалами.
9. Встановити третiй особi 15-денний строк з дня вруIення даноi ухвали дJUI подання
пояснень щодо позову та 10-денний строк з дня вручення вiдзиву дjUI подання пояснень
щодо вiдзиву, якi повиннi вiдповiдати вимогtlN,I ст. 165 КАС УкраIни.
10. Роз'яснити учасникам спрtlви, що iнформацiю у справi, що розгJIяДаетЬСя, МоЖна
отримати в мережi IHTepHeT на офiцiйному веб-порталi суловоi влади УкраiЪи на Вебсторiнцi.
11. Ухвша оскарженню не пiдлrягае, за викJIюченням вiдкритгя провадження у справl з
порушенням правил пiдсудностi.

Л.М. Опiмах

Сулля
З оригi
Суддя
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