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03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 

land@land.gov.ua 

  04.05.2017 року Державним   було засвідчено відповідність дотримання вимог 

земельного законодавства Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі ( на місцевості), ТОВ База відпочинку «Дружба» для розміщення 

бази відпочинку, яка розташована за адресою 72563, Запорізька область, Якимівський район, 

смт.Кирилівка, вул.Коса Пересип,48. Розробник- ТОВ «ГІК» «Кадастр». Відповідальний за 

дотримання вимог земельного законодавства сертифікований інженер-землевпорядник 

Криворотько О.Ю. Розробник Технічної документації – ТОВ «ГК Гадастр». Генеральний 

директор- Козачек О.В. 

При цьому, 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». 

Проте, на підставі цієї документації  ТОВ БВ «Дружба» було отримано кадастровий 

номер, який було ними  використано при отриманні Декларацій ДАБІ на початок будівельних 

робіт. А в інформації з Держгеокадастру не зазначено власника і орендаря земельної ділянки. 

Таке оформлення справи створює умови для зловживань з земельною ділянкою комунальної 

власності? 

Стаття 9 Закону "Про Державний земельний кадастр":  

1. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру і надання таких відомостей 

у складі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його 

територіальних органів здійснюються державними кадастровими реєстраторами. 

 Коментована норма запроваджує механізм персоніфікації відповідальності 

посадових осіб, що здійснюють ведення державного земельного кадастру, шляхом визначення 

особливого правового статусу державного кадастрового реєстратора, що здійснює внесення 

відомостей до Державного земельного кадастру і надання відомостей із нього у складі 

центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальних 

органів. 

             2. Державний кадастровий реєстратор є державним службовцем. 

  Законом України від 17.11.2011 № 4050-VI «Про державну службу» встановлено, що 

державний службовець – це громадянин України, який займає посаду державної служби в 

державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті, одержує 

заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету, крім випадків, визначених законом, 

та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов'язані з реалізацією 

завдань та виконанням функцій державного органу або органу влади Автономної Республіки 

Крим. 

Державний службовець зобов'язаний: 
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-діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та 

законами України; 

-додержуватися принципів державної служби; 

-сумлінно виконувати свої посадові обов'язки; 

-виконувати в межах посадових обов'язків рішення державних органів та/або органів влади 

Автономної Республіки Крим, а також накази, розпорядження та доручення керівників, надані 

в межах їх повноважень; 

-додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції; 

-додержуватися встановлених законодавством правил професійної етики державного 

службовця; 

-запобігати виникненню конфлікту інтересів під час проходження державної служби; 

Державні службовці під час виконання посадових обов'язків діють у межах 

повноважень, визначених законодавством, та відповідно до посадових інструкцій.  

Перелік основних функцій, що виконуються державним кадастровим реєстратором. 

додатково зазначені в  статях 21, 22, 24, 26, 27: 

4. Державний кадастровий реєстратор: 
-здійснює реєстрацію заяв про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, 

надання таких відомостей; 

-перевіряє відповідність поданих документів вимогам законодавства; 

-формує поземельні книги на земельні ділянки, вносить записи до них, забезпечує зберігання 

таких книг; 

-здійснює внесення відомостей до Державного земельного кадастру або надає відмову у їх 

внесенні; 

-присвоює кадастрові номери земельним ділянкам; 
-надає відомості з Державного земельного кадастру та відмову у їх наданні; 

-здійснює виправлення помилок у Державному земельному кадастрі; 

-передає органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відомості про 

земельні ділянки. 

Тож, є всі підстави стверджувати що державний службовець кадастровий реєстратор 

Літвиненко А.К. не вчинила  дії з присвоєння кадастрового номеру, визначення власника 

земельної ділянки, а також, внесення інформації до Державного реєстру, визначені ч.4 ст.9 ЗУ 

«Про Державний земельний кадастр", що призвело до самовільного користування ТОВ БВ 

«Дружба» земельною ділянкою і створення нових схем протиправного  використання земель 

комунальної власності. 

 

Прошу: 

1.Провести службову перевірку дій Державного кадастрового реєстратора Літвиненко 

А.К. під час оформлення кадастрового номеру земельній ділянці з кадастровим номером 

2320355400:01:004:0146, що розташована Запорізька область, Якимівський район, смт. 

Кирилівка, вул. Коса Пересип, 48 площею 2,66 га.   

2.Про результати  перевірки повідомити нас в письмовому вигляді в установлені 

законом строки. 

Голова Правління                    Заболотна Н.О. 

 


