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Депутатський запит

Шановний Владиславе Анатолійовичу!
До мене, як до депутата Чернігівської міської ради, звернулися
мешканці житлового будинку №4 по вул. Межова в м. Чернігові щодо
вирішення питання, яке стосується їх права на безпеку середовища
життєдіяльності та землекористувача сусідньої приватної земельної ділянки,
який завдає незручності (задимлення).
їх багатоквартирний 5-ти поверховий будинок з півдня межує з
територією одноповерхової забудови буд. 23/1-2 по вул. Малясова
(кадастровий номер ділянки 7410100000:01:032:5448), на подвір’ї якого
впритул до межі прибудинкової території мешканців 4 будинку по вул.
Межова знаходиться нежитлова допоміжня будівля з димовою трубою,
висота якої значно менша висоти 5-ти поверхового будинку та
використовується в якості бані для груп відвідувачів.
Щодня, а у вихідні з ранку і до вечора, баня розтоплюється, що
супроводжується наявністю диму з димової труби з неприємним та стійким
запахом. Сумнівна якість повітря із неприємним задушливим запахом
створює значні незручності для мешканців будинку 4 по вул. Межова під час
провітрювання приміщень квартир та прогулянкам дітей та дорослих біля
дому.
Впродовж 4х місяців мешканці будинку 4 по вул. Межова зверталися
до державних установ з вимогою перевірки щодо законності розміщення та
експлуатації бані і виявили, що дане приміщення збудоване власником з
порушенням вимог у сфері містобудування та є самочинним будівництвом.
Також згідно із ст. 103 Земельного Кодексу України про зміст добросусідства
власники та користувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи
користування земельних ділянок: відповідно до їх цільового призначення,

при яких землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається
щонайменше незручностей (затінення, задимлення, шумове забруднення).
На даний час в Управлінні державного архітектурно-будівельного
контролю Чернігівської міської ради знаходиться звернення мешканців, яким
вони сигналізують про факт самочинного будівництва бані із димовою
трубою на подвір’ї буд. 23/1-2 по вул. Малясова.

Враховуючи вищевикладене, а також керуючись ст. 26, 49 ЗУ «Про
місцеве самоврядування в Україні», прошу Вас посприяти у вирішенні
питання, що стосується прав мешканців будинку 4 по вул. Межова дихати
свіжим (незадимленим) повітрям.
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Мешканці житлового будинку
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Звернення.

Ми, мешканці житлового будинку № 4 по вул. Межова в м. Чернігів звертаємось
до Вас за допомогою, щодо вирішення питання, яке стосується нашого права на
безпеку середовища життєдіяльності та землекористувача сусідньої приватної
земельної ділянки, яким завдаються незручності (задимлення).

Наш багатоквартирний 5-ти поверховий житловий будинок з півдня межує з
територією одноповерхової забудови: будинки №№ 25/6, 25, 23/3, 23/1-2 по вул.
Малясова.
Земельна ділянка за адресою буд. № 23/1-2 по вул. Малясова має кадастровий
номер 7410100000:01:032:5448, суб’єктом права власності на зазначену земельну
ділянку, згідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та
речові права на земельну ділянку є Щербина Сергій Олексійович.
На подвір'ї житлового будинку № 23/1-2 по вул. Малясова впритул до межі
нашої прибудинкової території житлового будинку (№ 4 по вул. Межова) знаходиться
нежитлова допоміжна будівля з димовою трубою, висота якої значно менша висоти
нашого 5-ти поверхового житлового будинку.
За нашими спостереженнями ця будівля використовується в якості бані, і не
тільки для власного використання, а і для груп відвідувачів, перед чим баня готується
та розтоплюється, що супроводжується наявністю диму з димової труби з
неприємним та стійким запахом; особливо у вихідні дні цей процес триває зранку і до
вечора (безперервний «виробничий процес» готовності бані для відвідувачів).

З довідкових джерел відомо, що спалювання палива супроводжується
утворенням шкідливих речовин (азоту діоксид, вуглецю оксид, тверді суспендовані
частки, інші), які видаляються в атмосферне повітря разом із димовими газами.
Сумнівна якість повітря із неприємним задушливим запахом за нашими вікнами
створює незручності для мешканців нашого будинку щодо провітрювання приміщень
квартир, знаходження дітей та дорослих людей на прогулянці біля дому, сушіння
білизни на відкритих балконах.

З інформаційних джерел відомо, що фонове забруднення атмосферного повітря
забруднюючими речовинами в м. Чернігові значне, тільки азоту діоксид (NO2) має
фонову концентрацію 0,75 ГДК (при нормі 1 ГДК), а ця речовина є причиною
складних захворювань;

Враховуючи незначну висоту димової труби та високий рівень фонових
концентрацій в м. Чернігові вірогідно, що розсіювання шкідливих речовин димових
газів в атмосфері недостатнє, тобто, наш житловий будинок під час експлуатації
автономного джерела теплопостачання бані знаходиться в зоні понаднормових
концентрацій забруднювальних речовин, чим порушується наше право на
безпеку середовища життєдіяльності.
На протязі двох місяців ми звертались до державних установ з вимогою
перевірки щодо законності розміщення та експлуатації цієї нежитлової будівлі з
димовою трубою та отримали таки відповіді:

- Державна екологічна інспекція у Чернігівській області (лист від 19.04.2021
№08/1242): надана інформація щодо кадастрового номеру земельної ділянки та
зазначено, що питання щодо впливу на здоров'я людей та дотримання
санітарних зон - у повноваженні органів Держпродспоживслужби України;
Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області (лист
від 17.05.2021 № КО-237): надана інформація, що згідно із ст.ЮЗ Земельного
Кодексу України про зміст добросусідства власники та користувачі земельних
ділянок повинні обирати такі способи користування земельних ділянок:
відповідно до їх цільового призначення, при яких землекористувачам
сусідніх земельних ділянок завдається щонайменше незручностей
(затінення, задимлення, шумове забруднення);

- Управління ДСНС у Чернігівській області (лист від 22.04.2021 № 16-09/1163):
відсутні повноваження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю)
відносно фізичних осіб, які не відносяться до суб’єктів господарювання та у
приватному житловому фонді; вирішення питання - компетенція органів
державного архітектурно-будівельного контролю;
- Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради (лист
від 26.04.2021 № 01-08/146): «Рішень виконавчого комітету міської ради щодо
затвердження та надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної
ділянки для будівництва нежитлової будівлі (бані) по вул. Малясова, 23/(1-2)
не приймалось. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки для
будівництва нежитлової будівлі (бані) по вул. Малясова, 23/(1-2) управлінням
не надавався».

Виходячи з викладеного:
-

Власником земельної ділянки за адресою буд. № 23/1-2 по вул. Малясова
(кадастровий номер 7410100000:01:032:5448) завдаються незручності
мешканцям нашого 5-ти поверхового житлового будинку № 4 по
вул.. Межова, які створюються задимленням при експлуатації нежитлової
будівлі з димовою трубою (бані),

-

Згідно відповіді Управління архітектури та містобудування Чернігівської
міської ради (лист від 26.04.2021 № 01-08/146): вірогідно, що зазначена
нежитлова будівля (баня) з автономним джерелом теплопостачання та
димовою трубою влаштовано власником будівлі з порушення вимог у сфері
містобудування, є самочинним будівництвом;
Експлуатується зазначена будівля (баня) без прийняття в експлуатацію, що
є підставою для здійснення позапланової перевірки Держархбудконтролем
щодо виявлення факту самочинного будівництва об’єкта та порушення
вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності;

Ми, мешканці житлового будинку № 4 по вул. Межова в м. Чернігів
неодноразово звертались до Управління державного архітектурно-будівельного
контролю Чернігівської міської ради по цьому питанню, але документи, які б
підтверджували наявність необхідних документів, для законного функціонування
нежитлової будівлі з автономним джерелом теплопостачання нам представлені так і
не були.

На даний час в Управлінні державного архітектурно-будівельного контролю
Чернігівської міської ради також знаходиться наше звернення, яким ми сигналізуємо
про факт самочинного будівництва нежитлової допоміжної будівлі із димовою
трубою на подвір'ї буд. № 23/1-2 по вул. Малясова.

Просимо Вашої допомоги у вирішенні питання, яке стосується права мешканців
нашого будинку дихати свіжим (не задимленим) повітрям.
До листа додаються:
1 Лист Державної екологічної інспекції у Чернігівській області ід 19.04.2021
№08/1242,
2) . Лист Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області лист
від 17.05.2021 № КО-237,
3) . Лист Управління ДСНС у Чернігівській області від 22.04.2021 № 16-09/1163
4) . Лист Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради від
26.04.2021 № 0П08/146,
5) . Інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права
на земельну ділянку,
6) .Screenshot (знімок з екрану ПК) об'яв щодо надання послуг «баня на дровах».

З повагою
мешканці будинку № 4 по вул. Межова
в м. Чернігові.

Підписи мешканців буд.4 по вул. Межова - на 1 арк.
Контактна особа за дорученням мешканців -
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ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ (j
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КОНТРОЛЮ

вул. Івана Мазепи, 19, м. Чернігів, 14017, тел. (0462) 77-76-56, e-mail: dabk@chemigiv-rada.gev|ia
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Мешканцям буд. № 4 по і
вул. Межова у м. Чернігові

Шайдук Н.Т.
(для інформування інших
заявників)
вул. Межова, 4, кв. 18,
м. Чернігів, 14000
І
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Управлінням державного архітектурно - будівельного контроля)
Чернігівської міської ради (далі - Управління), в межах компетенції, розглянуто
Ваше колективне звернення-скаргу від 14.04.2021 щодо можливого порушення
вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності при виконанні
будівельних робіт по вул. Малясова, 23/1-2 у м. Чернігові та за результатами
розгляду ПОВІДОМЛЯЄМО наступне.
: І і ■{
Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади
та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.
Повноваження Управління щодо здійснення державного архітектурно*
будівельного контролю визначені ст. 41 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», Порядком здійснення державного архітектурнобудівельного контролю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 23.05.2011 № 553 (далі - Порядок № 553).
і
Відповідно до п. 7і Порядку № 553, з урахуванням висновку комісії, при
Управлінні, щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності, Вам
відмовлено у задоволенні вказаного звернення-скарги, оскільки, посадовою
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особою Управління 27.12.2017, на підставі тотожного звернення фізичної
особи, проводилась позапланова перевірка на об’єкті за вказаною адресою, за
результатами якої встановлено, що співвласником на підставі свідоцтва про
право власності на нерухоме майно, експлуатується частина приватного
житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами і на момент
проведення перевірки за зазначеною вище адресою будівельні роботи не
виконувались.
■
:

Заступник начальника Управління
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ДЕРЯ- АВІЗА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

ОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
вул.Малясова, 12. м . Чернігів. 14017, ■сл.'факс: (0462) 677-769, теж (0462) 651-362
Е- та і І: с hern ig і v;< / d е і. ’ov.ua. сані: chenHciv.dei.gpv.uaj код згідно з Є ДР1ІОУ 38053846

№

на

№

Гр ІЩайдук Ніна Тимофіїв на
вуя. Межова, 4, кв.18
м. Чернігів, і40 і 7

Щодо розгляду зверне ЧИЯ

Державна екологічна інспекція у Чернігівській області (Інспекція) в
межах компетенції розглянула Ваше звернення щодо факту викидів
з а б руд н ю юч и х р е ч о в и н з труби, шо знаходиться на подвір’ї присадибної
ділянки буя. 23(1-2) та повідомиш наступне :

В процесі розгляду скарги іа місці правопорушення встановлено, шо
дійсно наявна труба, ч ?рез яку ВІДВОДЯТЬСЯ димові ГііЗИ; Також виявлено, що
дане джерело викидів, згідно інформації публічної кадастрової карги

У країн и.

розта ш ова н е на земельній ділянці •з кадастровим номером
7410100000:01:032:5448, яка знаходніься у приватній власності (но вуя.
!
. ' І
. і
Маля сова, буд. 23/( 1-2) •
І ’
.. |
Згідно ст. 10, І Закону України «Про охорону атмосферне повітря ».
викиди забруднюючи х речовин в атмосферне! повітря стаціонарними

джерелами можуть здійснюватися після (Утримання дозволу, виданого
суб' єкту гос подарюва ння. На приватних осіб, що (здійснюють викиди
З а бр у дт п о; о ч их р е ч о вин під час опалення приватних приміщень, дія
вказаного закону не розповсюджгсться. Таким чином, питання щодо
опалення приватних
Інспекції.

триміщень

знаходиться

поза

межами

компетенції

Питання щодо впливу на здоров'я людей, стану.атмосферного повітря
та дотримання санітарних зон відносяться до повноважень органів
Держпродспожнвслужби. Враховуючи ви щеви кладене. з метою отримання

обгрунтованої

відповіді

з

питання,

звернутися

рекомендуемо

до
Головного
/КНрОДСІ ІО/КИНСЛ ужби
Чернігівській області (м. Чернігів, пул. 1-го Травня, 180).

п

в

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ і ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ
ХАРЧОВІ ЕХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

ГОЛОВНЕ} ТІ Р А В ЛІ І ПІ Я ДЕ РЖИ РОДС ПОЖИВ СЛУЖБИ
В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
вуя. 1 Травня. 80. м. Чернігів. 14034. тол./факс (4622) 3-01-19,
e-mail: p
. к

Вих. №

17.05.2021 P.

I la №

____

від___

ІПайдук I lina Тимофіївка
(для мешканців)

в\ і: Межова, 4, кв. 18
м Чернігів, 1-1000

Головним Упр:рипінням Дсрж і іроде ножи вслужби в Чернігівській області
розглянуто Ваше звері-іення (вх. № КО-237 від 11.05.2021) щодо проведення
перевірки законності б; ••діпництва та експлуатації допоміжної нежитлової будівлі
(бані), яка розташована] на присадибній ділянці житлового будинку' № 23 (1-2) по

вуя. Малясова в м. Чернігові, а також забруднення атмосферного повітря в
наслідок її роботи та но-відомляємо наступне.
Згідно Закону У к заїки «Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфер1 господарської діяльною і" <і. б і да. іі-Закон) підставою для здійснення
позапланового заходу є звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення,
що спричинило шкоду' ї' (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю,
навколишньому пріїро гному середовищу чи тезисні держави, з додаванням
документів чи їх копій, що підтверджують таки порушення (за наявності),
1 Іозап шношій іахід \ іакиму рал >. ііііспіог і і>ся виключно за погодженням
цеп іральної о органу і- икопавчої в.шли. ню забезпечу г формування державної
політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного
д е р ж а в н о г о к ол е г і ал ь н є.то органу.
Відповідно ст. 7 Закону для здійснення позапланового заходу орган
державного нагляду (контролю) видає наказ діа цідстарі якого оформляється
посвідчення (направлення), в якому зазначається точне найменування суб’єкта
господарювання або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця.
щодо
діяльності
ЯК IX
здійснюсі вся
захід.
уіісцезнаходження
су о'єк і а
господарювання, нідстари для здійснення заходу.
Статтею 103 Зсмтельного Кодексу України: про. зміст добросусідства
власники та корнетув.тчі земельних ділянок повинні обирати такі способи
в и к о р и с гані і я з е м е л ь 11 и х ділянок відповідно до їх цільового призначення при
яких власникам, тем. ісклрііс іувашім сутніх земельних ділянок завдасться
щонайменше зру чносі е і і за і нісшім. шлимлення. шумове забруднення).
І лавою 25 Земег ьноіо Кгі.ісксу України визначено, що земельні спори
вирішуються судами, органами місцевого самоврядування та центральним
органом виконавчої вл їли. що реалізує державну політику у сфері земельних

відносин. Земельні спори у межах населених пунктів, у тому числі щодо
додержання громадянами правил добросусідегва, вирішують органами місцевого
сам оврядува ння.
У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів
м і с цс в о го с а м о в р я ду вання. неї п ральної о органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері земельних відносин, спір вирішується судом.

Начальник

JjHHUi лі/ядаурОйа (0-462} "74474

Юрій ПАВЛ1ШЕН

Д( 'І К.' УКРАЇНИ
її II 1Я ДЕРЖАВІ К )ї СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НИХ СИТУАЦІЇ! У МЕРІ ill ІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ДС1ІС України у Чернігівській області)

ЧернігіВСЬКНН М ІСЬКИїЙ відділ
4. м. Черні; ів, 14930, іе,і. (046422) 3-Ї6-07, і ел./факс: (046-22) 3-40-01.
е - гп а і І: с he r п с і t у: и е n. d s f»s, go v. u a

ILA-

ВІД

гр. II і ні ІШ АЙ ДУК
вуя. Мешкова, 4, кв. 18, м. Чернігів,
14017 і

Чернігівським міським відділом розглянуто Ваше звернення-скаргу від
19

квітня

2021

року

стосовно

законності

здійсненого

будівництва

та

екс плуатан 11 до 11 о м і ж іої будівлі, яка розташована на присадибній ділянці
буд. № 2.3/( 1-2) по вул Мал я сова в м. Черні ківі.
Інформуємо. ще відповідно до статті 65 Кодексу цивільного захисту
України Державна с лужба України з надзвичайних ситуацій здійснює
державний нагляд (контроль) щодо центральних органів виконавчої влади,

Ради

міністрів

адміністрацій,
сам о в р я ду ван ня,

Республіки
Крим,
місцевих
Автономної
І НИЩ х
державних
органів ; та
органів
СУб’ єктів
«*

господарювання,

державних

місцевого
аварійно-рятувальних служб,

тому у органів ДСН С України відсутні повноваження щодо здійснення
з ах од і в держа в н о го нагляду (контролю) відносно фізичних осіб, які не

відносяться до суб’єктів господарювання та у приватному житловому фонді.
Відповідно до статті 55 Кодексу цивільного захисту України обов’язок

із

забезпечення

нож ежної

безпеки

в

жилих і приміщеннях

державного.

комунального, громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних

кооперативів покладе ється на квартиронаймачів і власників квартир, а в
ж и л их п р и м і ще пнях приватного житлового фонду та інших спорудах,
приватних житлових будинках садибного ти|пу, дачних і садових будинках з

гос і і ода рс ь к и м и с и о р\ •дами та будівлями - на їх власників або наймачів, якщо

це обумовлено договором найму.
Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість
житла. Не допускається

проникнення до житла чи до іншого володіння

особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим
рішенням суду.
rd. її
і
Враховуюч і в и ще в и кладе н е. д. і я в и р і шєни я викл аде н их питань у
зверненні-скарзі, пропонуємо Вам звернутися до органів державної о
уф.
архітектурно-будівелі ного контролю або су
.

..-щ/'/ї
Тип яяаяпьннк’Я Ri вмілу

Вол од и м и р Ш F. В Ч Е Н К (.)

954-389

//
/

2 КРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВ. IIН НЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ
ву;і.Конк>б»ж:і>коп>, S3. м. 1 .-рііігіи.І -ИЮ0. sat. ф.іКі' " "-ГЖМ. гсі.09-82-66. arhitektura(4x'hernigiv-ra<.!a.gov

на

=—

M-f’c
І! 1а йду к Н. Т.
вуя. Межова, 4, кв. І 8

Щодо роз і 'ляду код ек ти в н о го

звернення

Ваше колективи e звернення від 14.04.202 1 до управління архітектури та
містобудування міської ради щодо законності здійснення будівництва та
експтуатакії допоміжної будівлі . яка розташована на присадибній ділянці по
вул. Малясова, 23д 1 -.2) розітіяну те.
За

рс щ.тьтатг МИ

рСНГДЯДу

наданих

межах

ґ.і

повноважень

повідомляємо, що ’>гіідно з нідпуншами 2.2,4 та 2.2.10 пункту 2.2 Положення
п р о уп ра влі н ня а р х і'тектури та містобудування Чернігівської міської ради
управління виготовя яє і видає 'замовникам у порядку! встановленому чиншам
України,
містобудівні умови і
обмеження забудови
законодавством
земельних ділянок, затверджені рішеннями виконавчого комітету міської
ради та будівельні паспорти забудови земельних ділянок для будівництва
і иди в і ду а л ь н и х (с а д і- бних) житлових будинків, садових, дачних будинків.

Рішень внконрвчого

комітету

міської ради щодо затвердження і а
надайн я містобуді ш их умов і обмежень забудови земельної ділянки для
будівництва нежитлової будівлі (бані) {по вул. |Малясова, 23/(1-2) _ие

п [діймалось,

Будівельний

будівництва

нежитлової

паспорт забудови
будівлі (бані)
шт
:

•

'}

' .

-І .

’

земельної ділянки
для
вел.
Малясова. 2341-2)
І’’ 1

"

'

справді дням не надала вся.

Разом з тим

означаемо. ню літно з вимогами ст. 55 Конституції
України права га евббоди .шодигш громадянина захищаються судом. Кожна
особа мас право в п орядку. встановленому законом:, звернутись до суду за
захистом своїх нору шених. невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи

інтересів (ч. 1 ст. З L и вільного процесуального кодексу України).
’

І Начальник управління

j

і

Є. КАЛЮЖНИЙ

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
Інформація Державного земельного кадастру
про право власнос ті та речові прфза на земельну ділянку

Замовник: Пилипенко Ольга Іванівна
Час та дата запиту: 10:59 06-05-2021

Відомості про земельну г,!Л 1І.Щ

Кадастровий номер земельної ділянки І74іф 100000:01:032:5448

Цільове призначен і я

Для буд і ви и цтва і обслуго ву ван н я
/КИТ; ювого будинку, господарських
будії зель і споруд (присадибна ділянка)
ЗЄМ;

Категорія земель

і житлової та громадської

забу, ДОБИ
для будівництва і обслуговування

Вид використання

житЛовогіо будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)

Форма власності

При ватна власність

Площа земельної д ілянки

0.01 73

Місце розташувати 1Я

Чернігівська область, м. Чернігів,
вулиця Малясова. 23

Відоь ІОСГІТТ )О норма'! 1 1НО грошову Т)ПІ1НД цішииш
Значення.гривень
Дата оцінки діляик и

111 ф о р м а ц і я із і де у ти я
Інформація відсутня

Інформація й ро документацію із. землеустрою. на. земельну, діля нку
Документація із зе илеустрою

1 Іроект землеустрою щодо відведення
земЦльниіх ділянок

І н форм а ц і я в і дсу ти я
Дата документації із землеустрою
.....ЗЧ домості 1 Jpo сертит жованого інженера - . '
зем лсвпорядни ка ’ (ЇВ 1J X Г [ОВГДАЛЬНа'оС(.)БА)

.' " .

.

ІІ1Б інженера - зел левпорядника

Ход ік АЦтоніна Дмитрівна

II ом ер ссртпф і ката та дата видачі

Інфбрмація відсутня

Місце роботи інже пераземл свпорядника

>

чрф

ц дЬк

Х.*’ ’’ Івідомості про сертш тікован бВЙйВЙ epfОіЯ1йй||;Др»а5
■ землев дорадника (БЕЗЛСК ПЕРЕДНІЙ ВИКОНУВЕДМ

ПІБ інженера - зел левпорядника

О. Р(коптель

ІЗ о м ер с е рт ті ф і ката та дата видачі

Інформація відсутня

і

• і

Місце робота інжен ераземлевпорядни ка

ЧРФ Ц ДЗК

а єу;
/и ' /
Прізвище, ім'я та по (їатькові фізичної

особи
Дата державної реєсі рації права (в

державному реєстрі і Ірак)
Номер запису про гір а во (в
державному реєстрі ; ірав)
Орган, що здійснив і ержавну

реєстрацію права (в, іержавному
реєстрі прав)

оті гіа земельну ділянку, Зо!<:;іот;-о:с, гкіуа;і>.іьУт;;.;ї.''- УД Ш'Д Щ ї:
IHcpoj. іна Сергій Олексійович

І нфор?нація відсутня

І нфор)нація відсутня

І н форі нація відсутня

J

-І

https://www.olx.Ua/d/obyevlenie/banya-na-drovah-na-ql-malyasova-s-sh-17-IDoluBI.html
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Юг.

Баня на дровах [на ул.Малясова. с/ш #17)
О

РЕКЛАМИРОВАТЬ

Q

ПОДНЯТЬ

Бизнес

Описание
ьаня в районе круга [I / ни хпа)нв Дрозах Ларилча. комната ртдыха] спальня из натурального
деревад также 2 душевые,бассейн. зедоо-водопад. crt/тникЬзоеЛІВ. чайник, посуда, мангал,

веники. Море удовольствий здоровья. позитива., С93 2р>9469 Ирина. Звоните.

https://www.olx.Ua/d/obyavlenie/banya-na-drovah-na-ill-malyasova-s-sh-17-IDoluBI.html
https://www.olx.Ua/d/obyavlenie/banya-na-drovah-na-iil-malyasova-s-sh-17-IDoluBI.html
Пользователь

Людмила михайловна

Все объявлений автора

0 93 201 9460

местоположение
(о)

Баня на дровах [на ул. Малясова. с/ш #17)

Чернигов.
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