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Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції України в Запорізькій 

області   05.01.2018 року було видано  Повідомлення про початок виконання будівельних 

робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків(відповідальності) належить до об’єктів з 

незначними наслідками )СС1)/про зміну даних у повідомленні про початок виконання 

будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до 

об’єктів  з незначними наслідками (СС1) (Будівництво котеджу для відпочинку, 72563, 

Запорізька область, Якимівський район, смт.Кирилівка, вул.Коса Пересип,48), реєстрація якої 

підлягає скасуванню через внесення до неї недостовірних даних, які є підставою вважати 

об’єкт самочинним будівництвом. 

А саме, в Повідомленні  зазначено наступні данні: 

Технічний нагляд: Акопян Артур Андранікович, АТ №001151. 

Проектна документація розроблена: ТОВ «Стройград Стар» (40857125)- гол. Інженер 

Кукурузяк Ганна Павлівна, АР 010890 (авторський нагляд). 

Ген. Підрядник. –  ПП «Лінса»(35934705), м.Мелітополь, вул. Індустріальна, 83. 

Земельна ділянка використовується на підставі: Державний акт на право постійного 

користування земельною ділянкою від 26.02.1998р. І-ЗП 001004, кадастровий номер 

2320355400:01:004:0146 

 При цьому на сайті ДАБІ зазначено, що право користування земельної ділянки у ТОВ 

БВ «Дружба» на підставі лише державного акту І-ЗП 001004 1998-02-26. 

https://dabi.gov.ua/declarate/list.php?sort=num&order=DESC&page=6  

Згідно Інформації від 11.07.2018 Державного земельного кадастру про право власності 

та речові права на земельну ділянку  площею 2,66 га., що розміщена за адресою: Запорізька 

область, Якимівський район, смт Кирилівка, вулиця Коса Пересип, 48, ані права власності, 

ані  права  користування/оренди земельною ділянкою з кадастровим номером 

2320355400:01:004:0146 у ТОВ БВ «Дружба»  немає. 

Більш того, згідно відповіді Першого заступника  ГУ Держгеокадастра в Запорізькій 

області Дикабаєвої Я.В. № ПІ-147/0-95/0/63-18 від 17.07.2018, станом на 10.07.2018 

кадастровий номер земельній ділянці  площею 2,66 га., що розміщена за адресою: Запорізька 

область, Якимівський район, смт Кирилівка, вулиця Коса Пересип, 48 не присвоєно. 

А згідно відповіді на запит Кирилівського селищного голови Малєєва І.В. від 

27.07.2018 № 1313, Кирилівською селищною радою не приймалось рішення про надання згоди 

на розробку проекту землеустрою для відводу  земельної ділянки площею 2,66 га. На Косі 

Пересип ТОВ БВ «Дружба»  для будівництва і реконструкції, як і рішення про затвердження 

проекту землеустрою відводу земельної ділянки. Як і рішення про надання в 

оренду/користування земельною ділянкою площею 2,66 га. на  Косі Пересип, 48 ТОВ БВ 

«Дружба». 

Оскільки кожна сторінка цього Повідомлення підписана  керівником ТОВ БВ 

«Дружба» і засвідчена печаткою товариства, то є підстави стверджувати про те, що 

Солом’яною С.В. до Повідомлення внесено недостовірні відомості, що тягне за собою 

скасування реєстрації Повідомлення.   
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На підставі вищевикладеного  і керуючись п.14, 15 Постанови № 698 від 19.08.2015 року 

Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду 

Прошу: 

1. Провести позапланову перевірку дотримання вимог містобудівного законодавства з 

метою скасування Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо 

об’єктів, що за класом наслідків(відповідальності) належить до об’єктів з незначними 

наслідками )СС1)/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних 

робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів  з 

незначними наслідками (СС1) (Будівництво котеджу для відпочинку, 72563, Запорізька 

область, Якимівський район, смт.Кирилівка, вул.Коса Пересип,48,  ЗП 061180050936 

видану ДАБІ 05.01.2018 року. 

Додатки: 

1. Інформація Державного земельного кадастру про право власності та речові права на 

земельну ділянку від 11.07.2018. 

2. Копія відповіді на запит ГУ Держгеокадастра в Запорізькій області  № ПІ-147/0-

95/0/63-18 від 17.07.2018. 

3. Копія відповіді на запит Кирилівського селищного голови Малєєва І.В. від 27.07.2018 

№ 1313. 

 

Голова Правління                    Заболотна Н.О. 

 

 

 


