
           
 

         
УКРАЇНА

       ЧЕРНІГІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
      ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 2020 року         м. Чернігів № 

Про затвердження актів комісії з 
визначення та відшкодування 
збитків власникам землі та 
землекористувачам

Керуючись статтями 33, 40, частиною 6 статті 59 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету міністрів України від 
19.04.1993 року № 284 "Про Порядок визначення та відшкодування збитків 
власникам землі та землекористувачам, відповідно до Положення про порядок 
визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та 
землекористувачам в місті Чернігові", викладеного в редакції рішення 
Чернігівської міської ради від 21.09.2017 року № 23/VII-14 "Про внесення змін 
та доповнень до Положення про порядок визначення та відшкодування збитків, 
заподіяних власникам землі та землекористувачам в місті Чернігові", 
затвердженого рішенням Чернігівської міської ради від 28.04.2011 року (8 сесія 
6 скликання)", рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 27 
липня 2017 року № 326 "Про утворення комісії з визначення розмірів збитків, 
заподіяних порушниками земельного законодавства власникам землі та 
землекористувачам" зі змінами, розглянувши акти комісії від 28 січня 2020 
року про визначення збитків заподіяних власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради на території Чернігівської міської ради, враховуючи протокол 
засідання комісії з визначення розміру збитків, заподіяних порушниками 
земельного законодавства власникам землі та землекористувачам від 28 січня 
2020 року № 20, виконавчий комітет міської ради вирішив:

 1. Затвердити акти комісії із визначення розмірів збитків, заподіяних 
власникам землі та землекористувачам:

1.1. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 257 від 28 січня 2020 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 1,5732 га, по проспекту Миру, 312-а, 
м. Чернігів, товариством з обмеженою відповідальністю "Айрон" з порушенням 
законодавства без правовстановлюючих документів за період з 09.10.2018 року 
по 31.12.2019 року включно у сумі 409 793,90 грн.;
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1.2. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 258 від 28 січня 2020 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,1477 га, по проспекту Миру, 312-а, 
м. Чернігів, товариством з обмеженою відповідальністю "Айрон" з порушенням 
законодавства без правовстановлюючих документів за період з 09.10.2018 року 
по 31.12.2019 року включно у сумі 38 473,53 грн.;

1.3. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 259 від 28 січня 2020 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,3567 га, по вул. Івана Мазепи, 60-в, 
62-а корп. 1, м. Чернігів, товариством з обмеженою відповідальністю 
"Виробничо-комерційна фірма "Слов'янський міст" з порушенням 
законодавства без правовстановлюючих документів за період з 18.12.2012 року 
по 31.08.2019 року включно у сумі 123 562,06 грн.;

1.4 Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської міської 
ради (акт № 260 від 28 січня 2020 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,7613 га, по вул. Івана Мазепи, 57-б,  
м. Чернігів, Лобоском Володимиром Петровичем з порушенням законодавства 
без правовстановлюючих документів за період з 01.09.2017 року по 31.12.2019 
року включно у сумі 350 483,34 грн.;

1.5. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 261 від 28 січня 2020 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,0125 га, по вул. Широкій, 2,                   
м. Чернігів, Мартиненко Санією Хамзяївною з порушенням законодавства без 
правовстановлюючих документів за період з 06.04.2011 року по 18.12.2017 року 
включно у сумі 30 025,65 грн.;

1.6. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 262 від 28 січня 2020 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,0125 га, по вул. Широкій, 2,                   
м. Чернігів, Дубовець Андрієм Леонідовичем з порушенням законодавства без 
правовстановлюючих документів за період з 19.12.2017 року по 07.06.2019 року 
включно у сумі 8 288,24 грн.;

1.7. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 265 від 28 січня 2020 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,0832 га, по вул. Толстого, 154,                   
м. Чернігів, Пустовойтом Юрієм Михайловичем з порушенням законодавства 
без правовстановлюючих документів за період з 01.06.2019 року по 31.12.2019 
року включно у сумі 4 895,07 грн.;

1.8. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 266 від 28 січня 2020 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,7221 га, по вул. Індустріальній, 11-б,                   
м. Чернігів, Пилипенко Вірою Михайлівною з порушенням законодавства без 
правовстановлюючих документів за період з 18.07.2017 року по 31.12.2019 року 
включно у сумі 292 093,55 грн.;



3

1.9. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 269 від 28 січня 2020 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,2167 га, по вул. Музейній, 1,                   
м. Чернігів, приватним підприємством "Світлиця" з порушенням законодавства 
без правовстановлюючих документів за період з 29.01.2018 року по 31.12.2019 
року включно у сумі 379 786,13 грн.;

1.10. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 271 від 28 січня 2020 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,1778 га, по вул. Пирогова, 15,                   
м. Чернігів, товариством з обмеженою відповідальністю "Вега СК" з 
порушенням законодавства без правовстановлюючих документів за період з 
01.10.2016 року по 31.12.2019 року включно у сумі 690 775,58 грн.;

1.11. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 272 від 28 січня 2020 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 1,2495 га, по вул. Ціолковського, 30-а,                   
м. Чернігів, товариством з обмеженою відповідальністю "Глобал Транс СМ" з 
порушенням законодавства без правовстановлюючих документів за період з 
24.03.2016 року по 29.05.2019 року включно у сумі 552 535,54 грн.;

1.12. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 273 від 28 січня 2020 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 1,2495 га, по вул. Ціолковського, 30-а,                   
м. Чернігів, товариством з обмеженою відповідальністю "Глобал Транс СМ" з 
порушенням законодавства без правовстановлюючих документів за період з 
30.05.2019 року по 31.12.2019 року включно у сумі 96 833,02 грн.;

1.13. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 274 від 28 січня 2020 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,1450 га, по вул. Дмитра 
Самоквасова, 12-а, м. Чернігів, товариством з обмеженою відповідальністю 
"Центр проект" з порушенням законодавства без правовстановлюючих 
документів за період з 27.12.2017 року по 31.12.2019 року включно                                
у сумі 37 606,35 грн.;

1.14. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 275 від 28 січня 2020 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,0534 га, по вул. Льотній, 5-а,                 
м. Чернігів, товариством з обмеженою відповідальністю "Торгові технології 
ХХІ" з порушенням законодавства без правовстановлюючих документів за 
період з 16.05.2013 року по 31.12.2019 року включно у сумі 57 843,52 грн.;

1.15. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 276 від 28 січня 2020 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,1757 га, по вул. Доценка, 19,                 
м. Чернігів, товариством з обмеженою відповідальністю "Центр проект" з 
порушенням законодавства без правовстановлюючих документів за період з 
01.01.2016 року по 31.12.2019 року включно у сумі 487 315,90 грн.;
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1.16. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 277 від 28 січня 2020 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,3454 га, по вул. Пухова, 101-а,                 
м. Чернігів, приватним підприємством "Техкомсервіс" з порушенням 
законодавства без правовстановлюючих документів за період з 16.05.2013 року 
по 31.12.2019 року включно у сумі 21 209,07 грн.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Атрощенка О. А.

Міський голова                                                                            В. АТРОШЕНКО

Секретар міської ради                                                                 Н. ХОЛЬЧЕНКОВА
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