
Прокуратура України 

ПРОКУРАТУРА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Герасима Кондратьєва, 33, м. Суми, 40000 факс: 22-01-03 

на№ від 

Депутату Сумської міської ради 
Лантушенку Д.С. 

пл. Незалежності, 2, м. Суми 

Шановний Дмитре Сергійовичу! 

Прокуратурою області розглянуто Ваш депутатський запит щодо 
можливого протиправного використання сторонніми особами земельних ділянок 
комунальної власності, наданих в користування комунальному підприємству 
Сумської міської ради «Електроавтотранс» (далі - КП «Електроавтотранс»). 

Встановлено, що рішенням Сумської міської ради від 28.03.2018 
№ 3238-МР у постійне користування КП «Електроавтотранс» передано 2 земельні 
ділянки площами 0,0023 га кожна, з кадастровими номерами: 
5910136300:03:002:0030, 5910136300:03:002:0031, що знаходяться за адресою: 
м. Суми, вул. Покровська, зупинка № 2. 

Іншим особам вказані земельні ділянки не передавались, фактів їх 
безпідставного використання не встановлено. 

Разом з цим, Сумською міською радою та КП «Електроавтотранс», які діяли 
від імені територіальної громади м. Суми, передано у користування для здійснення 
підприємницької діяльності об'єкти комунальної власності, що знаходяться на 
вищезгаданих земельних ділянках, а саме два павільйони, призначені для продажу 
проїзних квитків. 

Відповідно до інвестиційного договору від 20.03.2017 № 01-17, укладеного 
між Сумською міською радою (замовником), КП «Електроавтотранс» 
(балансоутримувачем) та фізичною особою-підприємцем Струтинським А.К. 
(інвестором), інвестор за власні кошти розмістив два павільйони, передавши їх у 
власність територіальної громади, натомість отримав переважне право на 
отримання їх в оренду строком на 7 років із зобов'язанням їх використовувати, у 
тому числі, для реалізації проїзних квитків. 

На виконання вказаного договору між КП «Електроавтотранс» та 
ФОП Струтинським А.К. укладено договір оренди комунального майна - двох 
павільйонів, розміщених за рахунок інвестора, від 21.06.2018 за № 03-2018. 

Відповідно до ч. З ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» прокурор 
здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або 
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загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або 
неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого 
самоврядування чи інший суб'єкт владних повноважень, до компетенції якого 
віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу. 

Оскільки внаслідок укладення вищевказаних договорів територіальна 
громада, від імені якої діяв орган місцевого самоврядування, отримала у власність 
об'єкти, призначені для задоволення потреб населення у придбанні проїзних 
квитків на громадський транспорт, порушень або загрози порушень державних 
інтересів на цей час не вбачається. 

Ураховуючи викладене, підстави для представництва прокурором інтересів 
держави в суді відсутні. 

З повагою 

заступник прокурора 
Сумської області С. Сегида 


