СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
V СКЛИКАННЯ ІV СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 12 липня 2006 року № 103 - МР
м.Суми
Про розгляд протесту прокурора м. Суми
на пункт 7 додатка №1 до рішення Сумської
міської ради від 22.02.2006 №1637 - МР
“Про передачу в оренду та суборенду
нежитлових приміщень та внесення змін
до рішень Сумської міської ради”
Сумська міська рада розглянувши протест прокурора м. Суми
від 21.04.2006 №26 на пункт 7 додатка №1 до рішення Сумської міської ради
від 22.02.2006 №1637-МР “Про передачу в оренду та суборенду нежитлових
приміщень та внесення змін до рішень Сумської міської ради”, вважає
неможливим його задоволення з наступних підстав.
У вказаному протесті прокурор посилається на порушення вимог п.7 ст.9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна» під час
передачі в оренду приватному підприємцю Анохіній О.А. нежитлового
приміщення площею 2,5 кв. м, розташованого за адресою м. Суми,
пр. Шевченка, 10.
Будівля за вказаною адресою представляє собою колишній гуртожиток,
значна частина кімнат в якому приватизована його мешканцями. Нежитлове
приміщення площею 2,5 кв. м передане в оренду приватному підприємцю
Анохіній О.А. представляє собою туалет розташований окремо від
приватизованих кімнат і фактично є допоміжним приміщенням відносно них.
Відповідно до рішення Конституційного Суду України від 2 березня
2004 року №4-рп/2004 у справі №1-2/2004, допоміжні приміщення (підвали,
сараї, кладовки, горища, колясочні і т.ін.) передаються безоплатно у спільну
власність громадян одночасно з приватизацією ними квартир (кімнат у
квартирах) багатоквартирних будинків. Підтвердження права власності
на допоміжні приміщення не потребує здійснення додаткових дій,
зокрема створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку,
вступу до нього. Власник
(власники)
неприватизованих
квартир
багатоквартирного будинку є співвласником (співвласниками) допоміжних
приміщень нарівні з власниками приватизованих квартир.

Таким чином зазначене приміщення знаходиться у спільній сумісній
власності власників приватизованих кімнат та власника неприватизованих
приміщень, тобто територіальної громади м. Суми в особі Сумської міської
ради. Правовий режим об’єктів спільної сумісної власності відрізняється від
правового режиму об’єктів права комунальної власності відповідно до статей
368 та 369 Цивільного кодексу України, а відтак відносини щодо передачі в
оренду майна, що знаходиться у спільній сумісній власності не регулюються
Законом України «Про оренду державного та комунального майна».
Враховуючи викладене та керуючись статтями 368 та 369 Цивільного
кодексу України, статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, статтею 25
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Протест прокурора м. Суми від 21.04.2006 №26 на пункт 7 додатка №1 до
рішення Сумської міської ради від 22.02.2006 №1637 - МР “Про передачу в
оренду та суборенду не житлових приміщень та внесення змін до рішень
Сумської міської ради” відхилити.
2. Доручити секретарю Сумської міської ради повідомити прокурора м. Суми
про результати розгляду протесту в установленому порядку.

Міський голова

Г.М. Мінаєв

