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 ПРОТИПРАВНОГО,  НЕЗАКОННОГО  ТА КОРУПЦІЙНОГО втручання в роботу 
автоматизованої системи Державного реєстру земель державного реєстратора 
Зубрянської сільської ради Пустомитівського району Львівської обл. Живко 
Михайла Олександровича та приватного нотаріуса Львівського міського округу 
Біляк Оксани Ярославівни, як особи що надає публічні послуги, для внесення 
зазначеними завідомо неправдивих відомостей. 

______________________  

ПРЕАМБУЛА 
На підставі заяв та  затвердженої наказом №49 від 25.02.2000р. Технічної 

документації по встановленню меж, Ухвалою 8-ї сесії 3-го скликання Львівської міської 
ради №576 від 30 березня 2000р. власниками земельної ділянки по вул.Пасічній 84б 
стали Кульматицький С.С. та Кульматицька В.М., що підтверджено Державним актом 
на право приватної власності ІІІ-ЛВ №031138. Копія знаходиться в матеріалах 
Реєстраційної справи №1315540846101 в електронній формі, сформованої шляхом 
друку на земельну ділянку по вул.Пасічній (стор.13 доданої Реєстраційної справи). 

 
Відомості про зазначену земельну ділянку по вул.Пасічній 84б належним чином 

зареєстровані в Державному реєстрі земель записом  за №431 від 03.08.2000р. в Книзі 

реєстрації Державних актів на право власності на землю.  
Пунктом 2  Прикінцевих та перехідних положень ЗУ Земельні ділянки, право 

власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються 
сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера. 

Абзацом 4 цього пункту визначено, що у разі якщо кадастрові номери 
земельних ділянок були визначені (в тому числі на підставі технічної документації 
із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну 
ділянку), але не присвоєні до 1 січня 2013 року, такі кадастрові номери 
вважаються присвоєними, а земельні ділянки - зареєстрованими у 
Державному земельному кадастрі з моменту письмового звернення замовника 
документації із землеустрою, на підставі якої було визначено кадастровий номер 
земельної ділянки, без подання електронного документа та стягнення плати за 
державну реєстрацію земельної ділянки, у разі якщо така документація із 
землеустрою була затверджена до 1 січня 2013 року в порядку, встановленому 
законом. 

Одночасно, відомості про земельні ділянки, обмеження (обтяження) у їх 
використанні, які були зареєстровані до 1 січня 2013 року у державному реєстрі 
земель, підлягають перенесенню до Державного земельного кадастру в автома-
тизованому порядку, без подання заяв про це їх власниками, користувачами та 
без стягнення плати за таке перенесення (п. 4 Прикінцевих та перехідних 
положень ЗУ «Про Державний земельний кадастр»). 

 
На підставі викладеного, відомості про земельну ділянку по вул.Пасічній 84б були 
внесені в Державний реєстр земель і в порядку  встановленому ЗУ «Про державний 
земельний кадастр» ця ділянка була сформованою при відсутності обтяжень, мала 
адресу, встановлені межі  і ВИЗНАЧЕНИЙ кадастровий номер перенесений до 
Державного земельного кадастру в автоматизованому порядку, який 
присвоюється/реєструється  у Державному земельному кадастрі з моменту 
письмового звернення замовника документації із землеустрою, на підставі 
якої було визначено кадастровий номер земельної ділянки, у разі якщо така 
документація із землеустрою була затверджена до 1 січня 2013 року (в даному 
випадку Технічна документація, яка послугувала підставою для приватизації 
цієї ділянки) 
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_____________________ 

ЩОДО ОБСТАВИН 
Після смерті Кульматицького С.С. (Спадкова справа №272/2014 до майна 

померлого 09.09.2014р.Кульматицького С.С., відкритої в 4-й Львівській міській 
нотаріальній конторі) Рішенням Личаківського районного суду від 12.04.2016 по справі 
2/120-06 власником 3/8 частин ції земельної ділянки по вул.Пасічній 84б у 
м.Львові  в порядку спадкування стала Кульматицька Тамара Григорівна. 
(стор.10 Реєстраційної справи, додаток 1) 

Після смерті Кульматицької Віри  Миколаївни 09.01.2019р. (Спадкова справа на 
майно померлої 09.01.2019р. Кульматицької В.М., відкрита в 4-й Львівській міській 
нотаріальній конторі) в порядку спадкування за законом, спадкоємцем 5/8 частин 
зазначеної земельної ділянки маю намір стати я, Кульматицький Олександр 
Сергійович. 

 
Під час ознайомлення з матеріалами Реєстраційної справи №1315540846101 

в електронній формі, сформованій шляхом друку на земельну ділянку по 
вул.Пасічній, (Додаток 1) з кадастровим  №4610137200:05:001:0030, мною 
виявлено  протиправне та очевидно що корупційне оформлення документів 
Реєстраційної справи на цей об’єкт нерухомості, а відтак і внесення завідомо 
недостовірних відомостей в Державний реєстр речових прав та їх обтяжень, очевидно 
що в користь третіх осіб. 

 
В матеріалах справи знаходиться Витяг з Державного земельного кадастру 
НВ-4605415392017 від 25.07.2017р. на земельну ділянку з кадастровим 
№4610137200:05:001:0030 та адресою/місцем розташування у м.Львові, 
вул.Пасічна 84б (стор.6 справи), зміненою конфігурацією, обтяжену невідомим 
мені та померлій Кульматицькій В.М. сервітутом, який виник під час протиправної 
державної реєстрації цієї ділянки здійсненої 25.07.2017 за заявою Кульматицької 
Т.Г державним кадастровим реєстратором О.Карбовник, здійсненої   всупереч 
абз.3 ч.3 ст.24 ЗУ без відома померлої 09.01.2019р. Кульматицької В.М. та вимог 
п.п. 2,4 Перехідних положень ЗУ«Про державний земельний кадастр» на підставі 
завідомо недостовірної Технічної документації по встановленню меж.  
 
Про протиправність Державної реєстрації земельної ділянки з кадастровим 

№4610137200:05:001:0030 за адресою/місцем розташування у м.Львові, вул.Пасічна 
84б в Львівському окружному адміністративному суді відкрито провадження по справі 
1340/4372/18 від 21.09.2018 за позовом померлої Кульматицької В.М. до державного 
кадастрового реєстратора Відділу Держгеокадастру у м.Львові Головного управління 
Держгеокадастру у Львівській області Карбовник О.Р. про визнання протиправними дій 
та зобов’язання вчинити дії, а саме скасування протиправної державної реєстрації цієї 
земельної ділянки. 
______________ 

Так, державним реєстратором Зубрянської сільської ради Пустомитівського 
району Львівської обл., Живко Михайлом Олександровичом з порушенням вимог п.9 
ч.1 ст.24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», вимог п.3  ч.1 ст.27 цього ЗУ,  при відсутності факту 
виконання умов правочину, а саме свідоцтва про спадщину на земельну 
ділянку по вул.Пасічній 84б та обов’язкового зазначення відомостей про 
смерть спадкодавця (відомості про що відсутні в Державному реєстрі речових 
прав, матеріалах цієї Реєстраційної справи і очевидно що в Спадковому реєстрі), 
підробленим Рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за 
індексним №36410969 від 01.08.2017 14:24:34 на підставі завідомо 
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недостовірної заяви Кульматицької Т.Г. за №23442202 (реєстраційна справа 
№1315540846101, арк.2) за вказаною в ній адресою земельної ділянки по 
вул.Пасічній (якою б мала бути адреса по вул.Пасічній 84б), здійснюється 
протиправна реєстрація речових прав Кульматицької Т.Г. на 3/8 частин 
земельної ділянки з кадастровим №4610137200:05:001:0030 за невідомою 
адресою у м.Львові по вул.Пасічній,  що підтверджується Витягом з Державного 
реєстру речових прав №93387780 від 01.08.2017р. (стор.20 Реєстраційної справи) 

 
Для введення в оману про факт протиправної реєстрації земельної ділянки 

без достовірної адреси по вул.Пасічній в Державному реєстрі речових прав і 
внесення відомостей про дійсне розташування земельної ділянки по вул.Пасічній 84б 
в Державний реєстр з статусом додаткових, державним реєстратором Живко М.О. 
підставою для виникнення правочину вказується Рішення Личаківського районного 
суду від 12.04.2016 по справі 2/120-06 (стор.12 цієї справи) з вказаною в ньому 
адресою ділянки по вул.Пасічній 84б., що повністю підтверджує свідоме підроблення 
не тільки документів Реєстраційної справи та заяви про державну реєстрацію 
Кульматицькою Т.Г., так і внесення недостовірних відомостей в Державний реєстр. 
 

Таким чином, в наведеному має місце зумисне протиправне внесення 
державним реєстратором Живко М.О. завідомо неправдивих відомостей 
про адресу земельної ділянки по вул.Пасічній 84б у м.Львові з статусом 
додаткових, та відповідно і неправдивих відомостей про розташування 
земельної ділянки з кадастровим №4610137200:05:001:0030 без 
встановленої адреси по вул.Пасічній в Державний реєстр речових прав 
та їх обтяжень з порушенням при цьому ЗУ «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ч.1 ст.81 Земельного 
кодексу України і нотаріального порядку оформлення права на спадщину, 
з вказанням при цьому недостовірної підстави виникнення правочину. 

 
В подальшому, при наявних в цьому Реєстрі зареєстрованих речових правах 

Кульматицької Т.Г на 3/8 частин земельної ділянки з кадастровим 
№4610137200:05:001:0030 без встановленої адреси по вул.Пасічній, реєстратором в 
особі приватного нотаріуса Львівського міського округу Біляк Оксани Ярославівни за 
заявою Кучерук Є.С. №23638330 від 10.08.2017р. (стор.21 справи), при відсутності  
посвідчувальних підписів Заявника та  Реєстратора, виноситься Рішення 
№36565190 від 10.08.2017 (стор.24 справи) без вказання в ньому умов 
виникнення правочину, про реєстрацію в ЦІЛОМУ  земельної ділянки з 
реєстраційним номером 1315540846101, розташованої у Львівській обл., 
м.Львів, вул.Пасічна, кадастровий №4610137200:05:001:0030 за Кучерук 
Євгенією Степанівною (місцем реєстрації зазначеної за адресою у м.Львові по 
вул.Крип’яевича 16а, кв.5).  

Всупереч зазначеному Рішенню, цим же реєстратором Біляк О.Я. в Державний 
реєстр речових прав внесено відомості з вказанням у власності Кучерук Є.С. 
вже 3/8 часток на земельну ділянку за невстановленою адресою у Львівській 
обл., м.Львів, вул.Пасічна, кадастровий номер якої 4610137200:05:001:0030 з 
підставою виникнення правочину завідомо недостовірного та відсутнього в 
матеріалах копії Реєстраційної справи договору дарування за №2829 від 10.08.2017 
Кульматицькою Т.Г 3/8 частин земельної ділянки з вже зазначеною в цьому 
договорі адресою по вул.Пасічній 84б у м.Львові.  

Очевидно, що з метою усунення можливості виявлення зазначених протиріч, 
копія цього Договору дарування за №2829 від 10.08.2017,  видавником якого є той же 
нотаріус Біляк О.Я., в матеріалах справи відсутня і Додатком 2 додається мною. 
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Таким чином, наведене  повністю підтверджує факт внесення приватним 
нотаріусом Біляк О.Я. завідомо недостовірних відомостей про 
розташування земельних ділянок в Державний реєстр речових прав 
шляхом випуску підроблених документів та несанкціонованим 
втручанням в роботу автоматизованої системи цього реєстру. 
 

Очевидно, що Рішення №36565190 від 10.08.2017 реєстратора в особі приватного 
нотаріуса Біляк О.Р., при відсутності в ньому підпису завіреного особистою 
печаткою реєстратора, так само як і Рішення державного реєстратора Живко 
М.О. за №36410969 від 01.08.2017., видані з порушення  ЗУ «Про реєстрацію  речових 
прав та їх обтяжень» та «Вимогам до оформлення рішень державними 
реєстраторами прав на нерухоме майно», затверджених Наказом Міністерства 
юстиції України 21.11.2016р. за №3276/5, і повністю та цілком підтверджують 
завідомо свідоме підроблення зазначених Рішень цими особами, а відтак і внесення 
недостовірних відомостей в Державний реєстр речових прав несакціонованим 
втручанням в автоматизовану систему Державного реєстру речових прав. 
Наведене підтверджується теж відсутністю завірених особистими печатками 
підписів і в інших документах реєстраційної справи.  

 
З огляду викладеного, очевидно що за попередньою змовою та відповідно і до 

завідомо недостовірних заяв Кульматицької Т.Г. та Кучерук Є.С., шляхом підроблення 
матеріалів Реєстраційної справи  та  несанкціонованим втручання в роботу 
автоматизованої системи Державного реєстру речових прав, державним 
реєстратором Зубрянської сільської ради Пустомитівського р-ну Львівської обл. Живко 
М.О., і в подальшому приватним нотаріусом Біляк О.Я., як особи яка надає публічні 
послуги, на підставі винесених ними неправомірних Рішень, без вказання в них 
підстав виникнення правочинів, в Державний реєстр речових прав внесено 
завідомо неправдиві відомості про реєстрацію речових прав на земельну 
ділянку, кадастровий номер 4610137200:05:001:0030, з реєстраційним номером 
обєкта нерухомості 1315540846101 без встановленої адреси по вул.Пасічній у 
м.Львові кінцевим власником частки у власності в 3/8 якої стала Кучерук 
Євгенія Степанівна, з внесенням при цьому в Державний реєстр інформації про 
адресу існуючої земельної ділянки по вул.Пасічній 84б у м.Львові з статусом 
довідкової. Наведене підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав 
за №94248472 від 10.08.2017р., стор.25 цієї Реєстраційної справи. 

 
Не маючи у Кучерук Є.С. на те достатніх прав на земельну ділянку по 

вул.Пасічній 84б з кадастровим №4610137200:05:001:0030, що підтверджується  

 Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав за №93006984 від 
27.07.2017р. з параметрами пошуку за адресою будинку по вул.Пасічній 84б у 
м.Львові (Додаток 3). 

 Інформацією з Державного речових прав за №93386109 від 01.08.2017 з 
параметрами пошуку за кадастровим №4610137200:05:001:0030 земельної 
ділянки, що знаходиться в матеріалах Реєстраційної справи, стор.15 

 Інформацією з Державного речових прав за №93386278 від 01.08.2017 з 
параметрами пошуку за адресою земельної ділянки по вул.Пасічній 84б у 
м.Львові, що знаходиться в матеріалах Реєстраційної справи, стор.16 

 витягом з Державного земельного кадастру за №НВ-4605998962017 від 
20.11.2017р. на земельну ділянку з кадастровим №4610137200:05:001:0030 по 
вул.Пасічній 84б (Додаток 4) 
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та іншими матеріалами Реєстраційної справи №1315540846101, як підстава 
виникнення правочину для подальшого внесення зацікавленими особами 
неправдивих відомостей про право власності на цю земельну ділянку в Державний 
реєстр речових прав та Державний земельний кадастр, приватним нотаріусом 
Біляк О.Я. свідомо посвідчується відсутній в матеріалах реєстраційної справи 
фіктивний договір дарування  №2829 від 10.08.2017р. Кульматицької Т.Г. 3/8 частин 
земельної ділянки без вказаної адреси по вул.Пасічній у Львові в Державному реєстрі 
речових прав, кадастровий номер якої 4610137200:05:001:0030 з ФІКСАЦІЄЮ в 
договорі дарування вже адреси ділянки по вул.Пасічній 84б в користь Кучерук 
Євгенії Степанівни. 
  
Таким чином, підробленням Договору дарування та всупереч відомостям з 
Державного реєстру речових прав і Державного земельного кадастру,  на 
підставі Рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним 
№36410969 державного реєстратора Живко М.О. та за №36565190 від 
10.08.2017 реєстратора в особі приватного нотаріуса Біляк О.Я. про 
реєстрацію земельної ділянки з кадастровим №4610137200:05:001:0030 без 
встановленої в Державному реєстрі адреси по вул.Пасічній, кінцевим 
власником 3/8 частин земельної ділянки по вул.Пасічній 84б протиправно стає 
Кучерук Є.С.   
 

З огляду викладеного, очевидно, що протиправно зареєстрована в Державному 
земельному кадастрі ділянка з кадастровим №4610137200:05:001:0030 та 
невстановленою в Державному реєстрі речових та майнових прав адресою по 
вул.Пасічній у м.Львові, зміщеними межами, обтяженої невідомим мені 
сервітутом, а відтак і свідомо підроблена земельно-кадастрова документація 
на цю ділянку фіктивним договором дарування №2928 на підставі п. ж) ч.2 
ст.132 Земельного кодексу України легалізується за адресою існуючої 
земельної ділянки по вул.Пасічна 84б у м.Львові, а речові та майнові права 
відповідно до ЗУ «Про реєстрацію речових та майнових прав» - за Кучерук 
Євгенією Степанівною, особою, що  пов’язана родинними стосунками з 
співвласником ТОВ «Будінвест», «Будінвест-МКМ»  Миколайчуком Ігорем 
Зеновієвичем. Наведене підтверджується одним і тим же місцем реєстрації 
зазначених осіб по вул.Крипякевича 16а, кв.5 у м.Львові а також листом Кучерук 
Є.С. з зворотньою адресою м.Львів, вул.Братів Рогатинців,16 – по місцю 
розташування ТОВ «Будінвест МКМ», «Будінвест». Копія конверту додається 
(Додаток 5). Детальна інформація про юридичну особу ТОВ «Будінвест МКМ» 
додана додатком 6. 
 

В наміри Миколайчука І.З. та Коця В.П., співласників зазначених ТОВ та  
сусідньої земельної ділянки по вул.Пасічній 84в, входить забудова територій 
земельних ділянок по вул.Пасічній 84, 84б та 84в багатоповерховими будинками, що 
підтерджується змінами в Генеральному плані м.Львова з переведенням при цьому 
територій земельних ділянок по вул.Пасічній 84, 84б та 84в в зону Г2 для будівництва 
багатоповерховими житловими спорудами висотністю до 9 поверхів. 

Для реалізації наведеного, вказаними особами створене ТОВ «Погулянка-Парк» 
з ІД 42247605 та основним видом діяльності по КВЕД 41.20 «Будівництво житлових і 
нежитлових будівель» (основний) і місцем знаходження на сусідній земельній ділянці 
з кадастровим номером 4610137200:05:001:0034 по вул.Пасічній 84в.(спільна сумісна 
власність В.Коця та І.Миколайчука) та цільовим призначенням 03.15 «Для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови» 
(фотофіксація з публічної кадастрової карти України про це в Додатку 7). 
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В Детальній інформації про ТОВ «Погулянка-Парк» (Додаток 8) теж вказане 
місце реєстрації одного з співвласників, а саме І.З.Миколайчука, по 
вул.Крип’якевича 16а, кв.5, яке співпадає з місцем реєстрації зазначеної вище 
Кучерук Є.С. і яка є його близькою родичкою, а саме – тещею.   

 
Таким чином, з врахуванням того що земельна ділянка по 

вул.Пасічній 84б має визначений в порядку  п.п 2,4 Прикінцевих положень 
ЗУ «Про державний земельний кадастр» кадастровий номер, має місце 
здійснення  протиправної повторної/подвійної реєстрації земельної 
ділянки без вказаної адреси по вул.Пасічній зі зміщеними межами та 
обтяженої невідомим сервітутом, кадастровим 
№4610137200:05:001:0030 і відповідної  кадастрової документації за 
адресою по вул.Пасічній 84б в користь третіх осіб, а саме співвласників 
ТОВ «Погулянка-Парк», «Будінвест» та «Будінвест МКМ» для  реалізації 
їх намірів забудови ділянок по вул.Пасічній 84, 84б та 84в.  

Злагодженість дій по протиправному внесенню завідомо 
недостовірних відомостей в Державний реєстр речових прав та 
обтяжень, вказує що має місце факт скоординованих дій групи осіб в 
складі Кульматицької Т.Г., державного реєстратора Живко М.О, 
приватного нотаріуса Біляк О.Я., Кучерук Є.С., а також і інших осіб, що 
неможливо реалізувати без попередніх корупційних домовленостей та 
загального керівництва власниками ТОВ «Погулянка-парк» В.Коця та 
І.Миколайчука. 

 
Одночасно з викладеним, повідомляю, що в подальшому, і під час проведення цього 
СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, для приховування викладених протиправних дій  
та маючи прямий доступ до матеріалів Державного реєстру зазначеними особами 
можливий випуск заднім числом інших завідомо підроблених документів та внесення 
недостовірних відомостей в Державний реєстр речових прав. 
 
_____________________________ 
 

ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ПІДСТАВ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ 
ВРАХОВУЮЧИ  НАВЕДЕНЕ  ВИЩЕ,  ПРОПОНУЮ/ПРОШУ/ВИМАГАЮ  ПРОВЕСТИ 

СЛУЖБОВЕ  РОЗСЛІДУВАННЯ  у  порядку, передбаченому ПОСТАНОВОЮ Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження ПОРЯДКУ проведення службового розслідування 
стосовно осіб, уповноважених на  виконання  функцій  держави  або  місцевого  
самоврядування»  N950 (надалі  за  текстом  -  ПОРЯДОК).  

 
Рішення щодо проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ приймається керівником 

органу, в якому працює особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, або особа, яка для цілей Закону прирівнюється до особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої планується 
проведення службового розслідування. 

 Рішенням  щодо  проведення  СЛУЖБОВОГО  РОЗСЛІДУВАННЯ  визначається 
ГОЛОВА  КОМІСІЇ  з  проведення  службового  розслідування,  інші  ЧЛЕНИ КОМІСІЇ, мета і 
дата початку та закінчення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.  

 
У  разі  потреби  до  проведення  СЛУЖБОВОГО  РОЗСЛІДУВАННЯ  можуть 

ЗАЛУЧАТИСЯ  ВЧЕНІ,  ПРАЦІВНИКИ  органів  державної  влади,  органів місцевого  
самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій.  До  участі  у проведенні 
СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ не повинні залучатися посадові особи  органу  державної  

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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влади,  якщо  ОБСТАВИНИ  СВІДЧАТЬ  ПРО  ЇХ ОСОБИСТУ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ у 
результатах розслідування.  

  
СЛУЖБОВЕ  РОЗСЛІДУВАННЯ  проводиться  З  ВІДСТОРОНЕННЯМ  особи, 

уповноваженої  на  виконання  функцій  держави  або  місцевого  самоврядування, від  
виконання  повноважень  за  посадою...  Рішення  про  відсторонення приймається  за  
поданням  голови  комісії  з  проведення  СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ керівником органу 
державної влади, в якому працює особа. Члени  комісії  з  проведення  СЛУЖБОВОГО  
РОЗСЛІДУВАННЯ  несуть персональну відповідальність згідно із законодавством за повноту, 
всебічність і об'єктивність  висновків  службового  розслідування  та  нерозголошення 
інформації, що стосується цього розслідування.  
  
Членам комісії НАДАЄТЬСЯ ПРАВО:  

 отримувати від осіб, уповноважених на виконання  функцій  держави  або  місцевого  
самоврядування,  інших  працівників органу  державної  влади,  в  якому  працює  особа,  
уповноважена  на  виконання функцій  держави  або  місцевого  самоврядування,  
стосовно  якої  проводиться СЛУЖБОВЕ  РОЗСЛІДУВАННЯ,  усні  чи  письмові  
пояснення,  консультації спеціалістів  з  питань  СЛУЖБОВОГО  РОЗСЛІДУВАННЯ;   

 ознайомлюватися  і вивчати з виїздом на місце відповідні документи, у разі потреби 
знімати з них копії  та  долучати  їх  до  матеріалів  СЛУЖБОВОГО  РОЗСЛІДУВАННЯ;   

 отримувати  та  збирати  згідно  із  законодавством  інформацію,  пов'язану  із 
СЛУЖБОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ, від інших юридичних та фізичних осіб на підставі  
запиту  керівника  органу  державної  влади  (посадової  особи),  який прийняв  рішення  
щодо  проведення  СЛУЖБОВОГО  РОЗСЛІДУВАННЯ,  або керівника органу державної 
влади, якому доручено проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ;   

 використовувати  за  погодженням  з  особами,  які опитуються  (надають  пояснення,  
консультації)  з  питань  СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, аудіозасоби з метою 
фіксації їх пояснень та свідчень;  

 
У  разі  відмови  особи,  уповноваженої  на  виконання  функцій  держави  або місцевого  

самоврядування,  стосовно  якої  проводиться  СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ,  надати  
пояснення  члени  комісії  складають  відповідний АКТ.  За  результатами  СЛУЖБОВОГО  
РОЗСЛІДУВАННЯ  члени  комісії СКЛАДАЮТЬ  АКТ,  у  якому  зазначаються:  

 факти  і  суть  звинувачень  або підозри,  які  стали  підставою  для  проведення  
СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, посада, прізвище, ім'я та по батькові, рік 
народження, освіта, термін служби у органі державної влади і перебування на займаній 
посаді особи, уповноваженої  на  виконання  функцій  держави  або  місцевого  
самоврядування, стосовно якої проведено СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ, результати 
щорічної оцінки виконання особою, уповноваженою на виконання функцій держави або 
місцевого  самоврядування,  покладених  на  неї  завдань  та  обов'язків,  види 
заохочення  та  дисциплінарного  стягнення,  а  також  ступінь  участі  у  виконанні 
окремих доручень (завдань);  

 заяви, клопотання, пояснення та зауваження особи, уповноваженої  на  виконання  
функцій  держави  або  місцевого  самоврядування, стосовно  якої  проведено  
СЛУЖБОВЕ  РОЗСЛІДУВАННЯ,  обґрунтована інформація  про  їх  відхилення  чи  
задоволення;   

 висновки  СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ,  обставини,  що  пом'якшують  або  
обтяжують відповідальність,  причини  та  умови,  що  призвели  до  порушення,  вжиті  
або запропоновані  заходи  для  їх  усунення  чи  обставини,  що  знімають  з  особи, 
уповноваженої  на  виконання  функцій  держави  або  місцевого  самоврядування, 
безпідставні звинувачення або підозру;  

 обґрунтовані пропозиції щодо усунення виявлених  порушень  та  притягнення  у  разі  
необхідності  винних  осіб  до відповідальності  згідно  із  законодавством.   

 у  разі  виявлення  корупційного  або пов’язаного  з  корупцією  правопорушення  комісія  
вносить  пропозицію  щодо надіслання  акта  СЛУЖБОВОГО  РОЗСЛІДУВАННЯ  до  
спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.  



 9 

 

  
Відповідно до Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи 

колективні  письмові  звернення  або  особисто  звертатися  до  органів  державної влади,  
органів  місцевого  самоврядування  та  посадових  і  службових  осіб  цих органів,  що  
зобов'язані  розглянути  звернення  і  дати  обґрунтовану  відповідь  у встановлений  законом  
строк  (стаття  40);  кожному  гарантується  право  на оскарження в суді рішень, дій чи 
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 
службових осіб (частина друга статті 55). Питання  практичної  реалізації  цих  прав  
регулюються  чинним  законодавством України, яке забезпечує можливість відстоювати свої 
права і законні інтереси та поновлювати  їх  у  разі  порушення  шляхом  викладення  в  
письмовій  або  усній формі  пропозицій  (зауважень),  заяв  (клопотань)  і  скарг.  Згідно  з  ч.5  
ст.  55 Конституції  України  кожен  має  право  будь-яким  не  забороненими  законом засобами 
захищати свої права і свободи від порушень та протиправних посягань. У  постанові  Пленуму  
Верховного  Суду  України  від  26.12.1997  року визначено,  що  "звернення  до  
правоохоронних  органів  про  захист  своїх  прав від  неправомірних  дій  інших  осіб  …  не  
може  вважатись  поширенням неправдивих відомостей". Таке підтверджується і рішенням від 
10.04.2003 №8-рп/2003 Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням 
громадянина  Сердюка  Валерія  Анатолійовича  про  офіційне  тлумачення положення  
частини  першої  ст.  7  Цивільного  кодексу  Української  РСР  (справа про  поширення  
відомостей)  “У  відповіді  на  запит  Конституційного  Суду України Голова Верховного Суду 
України підкреслює, що звернення особи до правоохоронного органу зі скаргою на 
неправомірні дії, пов'язані із здійсненням владних  повноважень  чи  виконанням  службових  
обов'язків,  є  поширенням відомостей про цього працівника. Однак таке звернення не може 
бути підставою цивільно-правової  відповідальності  заявника  (навіть  якщо  такі  відомості  не 
відповідають  дійсності).  Повідомлення  правоохоронному  органу  про  дії,  що стосуються  
виконання  службових  обов'язків,  але  не  пов'язані  з  реалізацією владних повноважень, є 
повідомленням про поведінку цього працівника, а тому не є поширенням відомостей 
незалежно від того, чи правдиві вони. З огляду  на викладене  Конституційний  Суд  України  
вважає,  що  звернення  до правоохоронного органу, що містять певні відомості про 
недодержання законів посадовими  або  службовими  особами,  передаються  чи  
повідомляються  не  з метою доведення таких відомостей до громадськості чи окремих 
громадян, а з метою  їх  перевірки  уповноваженими  на  це  законом  іншими  посадовими 
особами. Тому такі звернення не можуть вважатися поширенням відомостей, які порочать 
честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди. 

Питання  практичної  реалізації  цих  прав  регулюються  чинним  законодавством 
України, яке забезпечує можливість відстоювати свої права і законні інтереси та поновлювати  
їх  у  разі  порушення  шляхом  викладення  в  письмовій  або  усній формі  пропозицій  
(зауважень),  заяв  (клопотань)  і  скарг.   

_____________________ 

РЕЗУЛЬТАТИВНО, 
ВІДПОВІДНО ДО ВИКЛАДЕНОГО ПРОШУ/ВИМАГАЮ:   
1. ЗАРЕЄСТРУВАТИ  ЦЮ  ЗАЯВУ  та  ПРИЙНЯТИ  РІШЕННЯ,  у порядку,  
передбаченому  ПОСТАНОВОЮ  Кабінету  Міністрів  України  «Про затвердження  
ПОРЯДКУ  проведення  СЛУЖБОВОГО  РОЗСЛІДУВАННЯ стосовно  осіб,  
уповноважених  на  виконання  функцій  держави  або  місцевого самоврядування»  
N950  -  ПРО  ПРОВЕДЕННЯ  ВІДПОВІДНОГО СЛУЖБОВОГО  РОЗСЛІДУВАННЯ  З  
ВІДСТОРОНЕННЯМ  від  виконання повноважень вказаних осіб щодо:  

1.1. ПРОТИПРАВНОГО,  НЕЗАКОННОГО  ТА КОРУПЦІЙНОГО ОФОРМЛЕННЯ 
державним реєстратором Зубрянської сільської ради Пустомитівського району 
Львівської обл. Живко Михайлом Олександровичем речових і майнових прав 
на земельну ділянку з кадастровим №4610137200:05:001:0030 по вул.Пасічній 
у м.Львові з внесенням недостовірних відомостей в Державний реєстр речових 
прав з випуском при цьому завідомо підроблених документів 
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1.2. ПРОТИПРАВНОГО,  НЕЗАКОННОГО  ТА КОРУПЦІЙНОГО ОФОРМЛЕННЯ 
приватним нотаріусом Львівського міського округу Біляк Оксани Ярославівни, 
як особи що надає публічні послуги, речових і майнових прав на земельну 
ділянку з кадастровим №4610137200:05:001:0030 по вул.Пасічній у м.Львові 
та внесення недостовірних відомостей в Державний реєстр речових прав. 

1.3. ПРОТИПРАВНОГО,  НЕЗАКОННОГО  ТА КОРУПЦІЙНОГО випуску та 
посвідчення приватним нотаріусом Львівського міського округу Біляк Оксани 
Ярославівни завідомо підробленого договору дарування Кульматицької Т.Г. 

1.4. ПРОТИПРАВНОГО,  НЕЗАКОННОГО  ТА КОРУПЦІЙНОГО втручання в роботу 
автоматизованої системи Державного реєстру земель державного 
реєстратора Зубрянської сільської ради Пустомитівського району Львівської 
обл. Живко Михайла Олександровича та приватного нотаріуса Львівського 
міського округу Біляк Оксани Ярославівни, як особи що надає публічні послуги, 
для внесення зазначеними завідомо неправдивих відомостей. 

2. Рішенням  щодо  проведення  СЛУЖБОВОГО  РОЗСЛІДУВАННЯ ЗАТВЕРДИТИ
СКЛАД КОМІСІЇ з проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, визначити ГОЛОВУ
КОМІСІЇ з проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, інших  членів  комісії  та
згідно  ПОРЯДКУ до  проведення  службового розслідування залучити працівників
органів  держвлади,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій.

3. ВІДСТОРОНИТИ  від  виконання  повноважень  за  посадою вказаних/виявлених
осіб  згідно  ПОРЯДКУ,  оскільки  СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ проводиться з
ВІДСТОРОНЕННЯМ ОСОБИ, уповноваженої на  виконання  функцій  держави  або
місцевого  самоврядування,  від  виконання повноважень за посадою.

4. Повідомити  членів  комісії  з  проведення  СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  про
те,  що  вони  НЕСУТЬ  ПЕРСОНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  згідно  із
законодавством  за  ПОВНОТУ,  всебічність  і об'єктивність  висновків  службового
розслідування  та  надати  їм  право,    згідно ПОРЯДКУ - отримувати усні чи письмові
пояснення, консультації спеціалістів з питань  СЛУЖБОВОГО  РОЗСЛІДУВАННЯ,
ознайомлюватися  і  вивчати  з виїздом  на  місце  відповідні  документи,  у  разі
потреби  знімати  з  них  копії  та долучати  їх  до  матеріалів  СЛУЖБОВОГО
РОЗСЛІДУВАННЯ,  а  також отримувати  та  збирати  згідно  із  законодавством
інформацію,  пов'язану  із СЛУЖБОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ, від інших юридичних та
фізичних осіб на підставі запиту, а саме в тому числі від юридичних осіб, вказаних
(пов’язаних) з вказаною особою, уповноваженою на виконання функцій держави,
стосовно якої проводитиметься СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ.

5. За  результатами  проведення  СЛУЖБОВОГО  РОЗСЛІДУВАННЯ  та  відповідно
до  ПОРЯДКУ  скласти  АКТ.

6. У  разі  виявлення  ОЗНАК  КОРУПЦІЙНОГО/КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
внести  пропозицію  щодо  надіслання  АКТА  службового розслідування  до
СПЕЦІАЛЬНО  УПОВНОВАЖЕНОГО  СУБ'ЄКТА  У  СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ.

7. У  разі  виявлення  ОЗНАК  КРИМІНАЛЬНОГО/КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
– повідомити  про  це,  у  порядку  КПК  відповідні  органи Служби безпеки України,
органи Генеральної прокуратури України, органи Національної поліції України, органи
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Державного бюро розслідувань, органи Національного антикорупційного бюро 
України, тощо...  

8. Для дачі додаткових пояснень залучити мене до проведення цього СЛУЖБОВОГО
РОЗСЛІДУВАННЯ

9. Прийняти  до  уваги  те,  що  дана  заява  та  інформація,  задля  безпеки
та уникнення  можливих  погроз,  можливого  ігнорування/приховування
та/чи/або корупційного  втручання/впливу – направляється  офіційною
поштою,  електронною поштою, засобам масової інформації та телевізійним
каналам та оприлюднюється в мережі інтернет і соціальних мережах, тощо...

10. Прийняти до уваги те, що офіційну ПИСЬМОВУ ВІДПОВІДЬ про:

1. прийняття  до  виконання  цієї  заяви;
2. призначення  службового розслідування;
3. проведення службового розслідування;
4. результати службового розслідування (АКТ) та його матеріали, та

інше…

ПРОШУ НАПРАВИТИ ОФІЦІЙНО:  

 на ПОШТОВУ адресу: вул.Пасічна 84б, м.Львів, 79038

 копію/скан на електронну пошту: isto@ukr.net
____________________________________________________________________ 

Додатки. 
1. Копія Реєстраційної справи 1315540846101 на земельну ділянку по вул.Пасічній

(без вказаної адреси на титульній сторінці),сформованої шляхом друку та
завіреної належним чином начальником Управління державної реєстраці
юридичного департаменту Львівської міської ради Л.Серватяк.

2. Договір дарування №2829 від 10.08.2017р.
3. Інформаційна довідка з Державного речових прав за №93006984 від

27.07.2017р. з параметрами пошуку за адресою будику по вул.Пасічній 84б у
м.Львові;

4. Витяг з Державного земельного кадастру за №НВ-4605998962017 від
20.11.2017р. на земельну ділянку з кадастровим №4610137200:05:001:0030 по
вул.Пасічній 84б

5. Копія конверту скерованого Кульматицькій В.М. від Кучерук Є.С. з зворотньою
адресою у м.Львові по місцю розташування ТОВ «Будінвест» на
вул.бр.Рогатинців, 18

6. Детальна інформації про ТОВ «Будінвест»
7. Фотофіксація з публічної кадастрової карти України про цільове призначення

земельної ділянки з кадастровим номером 4610137200:05:001:0034 по
вул.Пасічній 84в.(спільна сумісна власність В.Коця та І.Миколайчука) 03.15 «Для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови»

8. Детальна інформації про ТОВ «Погулянка-Парк».

03.05.2019р.    Кульматицький О.С 
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https://online.minjust.gov.ua/edr-search/ 
Пошук в ЄДР 
Безкоштовний пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) здійснюється відповідно до статті 11 Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». 

Детальна інформація про юридичну особу 

Повне найменування юридичної особи та скорочене 
у разі його наявності 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"БУДІНВЕСТ МКМ" 
(ТОВ "БУДІНВЕСТ МКМ") 

Повне та скорочене найменування юридичної особи 
англійською мовою у разі їх наявності 

LIMITED LIABILITY COMPANY 
''BUDINVEST MKM'' 
(LLC ''BUDINVEST MKM'') 

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Назва юридичної особи "БУДІНВЕСТ МКМ" 
Ідентифікаційний код юридичної особи 41505046 
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, 
до сфери управління якого належить державне 
підприємство або частка держави у статутному 
капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить 
не менше 25 відсотків 

Місцезнаходження юридичної особи 
79000, Львівська обл., місто Львів, 
ВУЛИЦЯ БРАТІВ РОГАТИНЦІВ, 
будинок 18 

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у 
тому числі частки кожного із засновників 
(учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо 
засновник – фізична особа; найменування, 
місцезнаходження та ідентифікаційний код 
юридичної особи, якщо засновник – юридична особа 

КОЦЬ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ 
Адреса засновника: 79000, Львівська 
обл., місто Львів, Галицький район, 
ВУЛИЦЯ ВІТОВСЬКОГО, будинок 
34 
Розмір внеску до статутного фонду 
(грн.): 999.90 

МИКОЛАЙЧУК ІГОР 
ЗЕНОВІЙОВИЧ 
Адреса засновника: 79000, Львівська 
обл., місто Львів, Личаківський 
район, ВУЛИЦЯ КРИП'ЯКЕВИЧА, 
будинок 16-А, квартира 5 
Розмір внеску до статутного фонду 
(грн.): 1000.20 

МУЖИЛІВСЬКИЙ МИХАЙЛО 
ДМИТРОВИЧ 
Адреса засновника: 79000, Львівська 
обл., місто Львів, Личаківський 
район, ВУЛИЦЯ НЕКРАСОВА, 
будинок 15, квартира 17 
Розмір внеску до статутного 

Додаток 6
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фонду(грн.): 999.90 
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або 
складеного капіталу) та про дату закінчення його 
формування 

Розмір (грн.): 3000.00 

Види діяльності 

Код КВЕД 43.29 Інші будівельно-
монтажні роботи; 
Код КВЕД 46.73 Оптова торгівля 
деревиною, будівельними 
матеріалами та санітарно-технічним 
обладнанням; 
Код КВЕД 68.31 Агентства 
нерухомості; 
Код КВЕД 41.10 Організація 
будівництва будівель; 
Код КВЕД 41.20 Будівництво 
житлових і нежитлових будівель 
(основний) 

Відомості про органи управління юридичної особи ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання 
(призначення) осіб, які обираються (призначаються) 
до органу управління юридичної особи, 
уповноважених представляти юридичну особу у 
правовідносинах з третіми особами, або осіб, які 
мають право вчиняти дії від імені юридичної особи 
без довіреності, у тому числі підписувати договори 
та дані про наявність обмежень щодо 
представництва від імені юридичної особи 

МИКОЛАЙЧУК ІГОР 
ЗЕНОВІЙОВИЧ - керівник; 

МИКОЛАЙЧУК ІГОР 
ЗЕНОВІЙОВИЧ - підписант 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі 
про проведення державної реєстрації юридичної 
особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної 
особи була проведена після набрання чинності 
Законом України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" 

Дата запису: 07.08.2017 
Номер запису: 1 415 102 0000 042292 

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в 
Єдиному державному реєстрі про включення до 
Єдиного державного реєстру відомостей про 
юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація 
юридичної особи була проведена до набрання 
чинності Законом України "Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців" 
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в 
Єдиному державному реєстрі про проведення 
державної реєстрації юридичної особи, яка утворена 
в результаті перетворення 
Назва установчого документа 
Дані про наявність відмітки про те, що юридична 
особа створюється та діє на підставі модельного 
статуту 
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи 



Дані про перебування юридичної особи в процесі 
провадження у справі про банкрутство, санації 
Дані про перебування юридичної особи в процесі 
припинення 
Відомості про строк, визначений засновниками 
(учасниками) юридичної особи, судом або органом, 
що прийняв рішення про припинення юридичної 
особи, для заявлення кредиторами своїх вимог 
Дата та номер запису про державну реєстрацію 
припинення юридичної особи, підстава для його 
внесення 
Дата та номер запису про відміну державної 
реєстрації припинення юридичної особи, підстава 
для його внесення 
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є 
зареєстрована юридична особа 
Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне 
найменування та місцезнаходження юридичних 
осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди 

Місцезнаходження реєстраційної справи 
Управління державної реєстрації 
юридичного департаменту 
Львівської міської ради 

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, 
назва та ідентифікаційні коди органів статистики, 
Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких 
юридична особа перебуває на обліку: 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ: 
Ідентифікаційний код органу: 
21680000; 
Дата взяття на облік: 08.08.2017 

ГАЛИЦЬКА ОБ'ЄДНАНА 
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 
IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО 
УПРАВЛIННЯ ДФС У 
ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI: 
Ідентифікаційний код органу: 
39508163; 
Відомості про відомчий реєстр: (дані 
про взяття на облік як платника 
податків); 
Дата взяття на облік: 07.08.2017; 
Номер взяття на облік: 
130417203559 

ГАЛИЦЬКА ОБ'ЄДНАНА 
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 
IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО 
УПРАВЛIННЯ ДФС У 
ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI: 
Ідентифікаційний код органу: 
39508163; 
Відомості про відомчий реєстр: (дані 



про взяття на облік як платника 
єдиного внеску); 
Дата взяття на облік: 07.08.2017; 
Номер взяття на облік: 
10000000986214 

Дані органів статистики про основний вид 
економічної діяльності юридичної особи, 
визначений на підставі даних державних 
статистичних спостережень відповідно до 
статистичної методології за підсумками діяльності 
за рік 

Код КВЕД 41.20 Будівництво 
житлових і нежитлових будівель 

Дані про реєстраційний номер платника єдиного 
внеску, клас професійного ризику виробництва 
платника єдиного внеску за основним видом його 
економічної діяльності 

Дані про реєстраційний номер 
платника єдиного внеску: 
10000000986214 

Термін, до якого юридична особа перебуває на 
обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої 
реєстрації, у разі зміни місцезнаходження 
юридичної особи 
Дата відкриття виконавчого провадження щодо 
юридичної особи (для незавершених виконавчих 
проваджень) 
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною 
особою 



ФОТОФІКСАЦІЯ
ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ПО ВУЛ.ПАСІЧНІЙ 84В
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови
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Детальна інформація про юридичну особу 

Повне найменування юридичної особи та 
скорочене у разі його наявності 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ПОГУЛЯНКА-ПАРК" 
(ТОВ "ПОГУЛЯНКА-ПАРК") 

Повне та скорочене найменування юридичної 
особи англійською мовою у разі їх наявності 

LIMITED LIABILITY COMPANY 
"POGULYANKA-PARK" 
(LLC "POGULYANKA-PARK") 

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Назва юридичної особи "ПОГУЛЯНКА-ПАРК" 
Ідентифікаційний код юридичної особи 42247605 
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, 
до сфери управління якого належить державне 
підприємство або частка держави у статутному 
капіталі юридичної особи, якщо ця частка 
становить не менше 25 відсотків 

Місцезнаходження юридичної особи 79038, Львівська обл., місто Львів, 
ВУЛИЦЯ ПАСІЧНА, будинок 84-В 

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, 
у тому числі частки кожного із засновників 
(учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо 
засновник – фізична особа; найменування, 
місцезнаходження та ідентифікаційний код 
юридичної особи, якщо засновник – юридична 
особа 

КОЦЬ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ 
Адреса засновника: 79011, Львівська 
обл., місто Львів, Галицький район, 
ВУЛИЦЯ ВІТОВСЬКОГО, будинок 
34 
Розмір внеску до статутного фонду 
(грн.): 4700.00 

МИКОЛАЙЧУК ІГОР 
ЗІНОВІЙОВИЧ 
Адреса засновника: 79014, Львівська 
обл., місто Львів, Личаківський 
район, ВУЛИЦЯ КРИП'ЯКЕВИЧА, 
будинок 16-А, квартира 5 
Розмір внеску до статутного фонду 
(грн.): 5300.00 

Дані про розмір статутного капіталу (статутного 
або складеного капіталу) та про дату закінчення 
його формування 

Розмір (грн.): 10000.00 

Види діяльності 

Код КВЕД 43.29 Інші будівельно-
монтажні роботи; 
Код КВЕД 46.73 Оптова торгівля 
деревиною, будівельними 
матеріалами та санітарно-технічним 
обладнанням; 
Код КВЕД 68.31 Агентства 
нерухомості; 
Код КВЕД 41.10 Організація 
будівництва будівель; 
Код КВЕД 41.20 Будівництво 

https://online.minjust.gov.ua/edr-search/
Безкоштовний пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань (далі - ЄДР) здійснюється відповідно до статті 11 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
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житлових і нежитлових будівель 
(основний) 

Відомості про органи управління юридичної особи 
ВИЩИЙ-ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ-
ДИРЕКТОР 

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання 
(призначення) осіб, які обираються 
(призначаються) до органу управління юридичної 
особи, уповноважених представляти юридичну 
особу у правовідносинах з третіми особами, або 
осіб, які мають право вчиняти дії від імені 
юридичної особи без довіреності, у тому числі 
підписувати договори та дані про наявність 
обмежень щодо представництва від імені 
юридичної особи 

МИКОЛАЙЧУК ІГОР 
ЗІНОВІЙОВИЧ - керівник; 
  
МИКОЛАЙЧУК ІГОР 
ЗІНОВІЙОВИЧ - підписант 

Дата та номер запису в Єдиному державному 
реєстрі про проведення державної реєстрації 
юридичної особи – у разі, коли державна 
реєстрація юридичної особи була проведена після 
набрання чинності Законом України "Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців" 

Дата запису: 15.06.2018 
Номер запису: 1 415 102 0000 044659 

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в 
Єдиному державному реєстрі про включення до 
Єдиного державного реєстру відомостей про 
юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація 
юридичної особи була проведена до набрання 
чинності Законом України "Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців" 

 

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в 
Єдиному державному реєстрі про проведення 
державної реєстрації юридичної особи, яка 
утворена в результаті перетворення 

 

Назва установчого документа  
Дані про наявність відмітки про те, що юридична 
особа створюється та діє на підставі модельного 
статуту 

 

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи  
Дані про перебування юридичної особи в процесі 
провадження у справі про банкрутство, санації  

Дані про перебування юридичної особи в процесі 
припинення  

Відомості про строк, визначений засновниками 
(учасниками) юридичної особи, судом або органом, 
що прийняв рішення про припинення юридичної 
особи, для заявлення кредиторами своїх вимог 
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Дата та номер запису про державну реєстрацію 
припинення юридичної особи, підстава для його 
внесення 

 

Дата та номер запису про відміну державної 
реєстрації припинення юридичної особи, підстава 
для його внесення 

 

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких 
є зареєстрована юридична особа  

Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне 
найменування та місцезнаходження юридичних 
осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди 

 

Місцезнаходження реєстраційної справи 
Управління державної реєстрації 
юридичного департаменту 
Львівської міської ради 

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, 
назва та ідентифікаційні коди органів статистики, 
Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких 
юридична особа перебуває на обліку: 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ: 
Ідентифікаційний код органу: 
21680000; 
Дата взяття на облік: 18.06.2018 
  
ЛИЧАКIВСЬКА ОБ'ЄДНАНА 
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 
IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО 
УПРАВЛIННЯ ДФС У 
ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI: 
Ідентифікаційний код органу: 
39518763; 
Відомості про відомчий реєстр: (дані 
про взяття на облік як платника 
податків); 
Дата взяття на облік: 18.06.2018; 
Номер взяття на облік: 130618138284 
  
ЛИЧАКIВСЬКА ОБ'ЄДНАНА 
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 
IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО 
УПРАВЛIННЯ ДФС У 
ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI: 
Ідентифікаційний код органу: 
39518763; 
Відомості про відомчий реєстр: (дані 
про взяття на облік як платника 
єдиного внеску); 
Дата взяття на облік: 18.06.2018; 
Номер взяття на облік: 
10000001216247 

Дані органів статистики про основний вид 
економічної діяльності юридичної особи, 
визначений на підставі даних державних 
статистичних спостережень відповідно до 

Код КВЕД 41.20 Будівництво 
житлових і нежитлових будівель 



статистичної методології за підсумками діяльності 
за рік 
Дані про реєстраційний номер платника єдиного 
внеску, клас професійного ризику виробництва 
платника єдиного внеску за основним видом його 
економічної діяльності 

Дані про реєстраційний номер 
платника єдиного внеску: 
10000001216247 

Термін, до якого юридична особа перебуває на 
обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої 
реєстрації, у разі зміни місцезнаходження 
юридичної особи 

 

Дата відкриття виконавчого провадження щодо 
юридичної особи (для незавершених виконавчих 
проваджень) 

 

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною 
особою Телефон 1: +380676790117 
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