
 

                 

  

 

          

УКРАЇНА 

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

01 жовтня  2020 року          м. Чернігів           № 440 
 
 

 

Про пайову участь (внесок) замовників 

(інвесторів) у створенні і розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста Чернігова  

 
Керуючись статтею 40, частиною 6 статті 59 Закону України                        

«Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 2 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні», Положенням 

про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової 

участі у розвитку інфраструктури міста Чернігова, затвердженим рішенням 

Чернігівської міської ради від 29 червня 2017 року № 21/VII-13 зі змінами                

(№ 37/VII-9, № 48/VII-11) та розглянувши клопотання фізичних та юридичних 

осіб, ураховуючи рекомендації постійно діючої комісії з розгляду питань 

пайової участі (внеску) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чернігова при 

виконавчому комітеті Чернігівської міської ради (протокол від 23 вересня                    

2020 року № 02-13/9), виконавчий комітет міської ради вирішив:  

         
1. Не залучати до пайової участі у розвитку інфраструктури міста: 

   

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Проммонтаж-16» при 

реконструкції цеху з виготовлення виробів із металопрокату по                                

вул. Ушинського, 24 у м. Чернігові з виділенням черговості: перша черга – 

реконструкція цеху з прибудовою приміщення дільниці для розвантаження, 

сортування та комплектації металопрофілів; друга черга – реконструкція цеху з 

прибудовою для розширення існуючого цеху.                         

 

  1.2. Фізичну особу-підприємця Ковбасу Андрія Михайловича при 

будівництві столярної майстерні (перша черга) на орендованій земельній 

ділянці по просп. Миру, 243. 

 

 



 

 

  1.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернігівінвест» при 

будівництві будівлі для контролю за автотранспортом на орендованій земельній 

ділянці по вул. Івана Мазепи, 63в у м. Чернігові.                         

 

1.4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернігівінвест» при 

будівництві виробничо-складської будівлі на орендованій земельній ділянці по 

вул. Івана Мазепи, 63в у м. Чернігові.         

 

1.5. Ткаченка Богдана Миколайовича при реконструкції частини власної 

виробничої будівлі з прибудовою без зміни цільового призначення по                           

вул. Музичній, 1, корпус 5 в м. Чернігові на орендованій земельній ділянці.                         

            

  1.6. Шурубуру Ігоря Миколайовича при реконструкції власної квартири 

№ … по вул. Коцюбинського, … в м. Чернігові для розміщення закладу 

медичної консультації з окремим входом за рахунок власних приміщень.                         

 

  1.7. Сухицьку Лілію Леонідівну при реконструкції власної житлової 

квартири № …, загальною площею 55,9 кв.м, по вул. Механізаторів, … для 

покращення умов проживання у м. Чернігові.                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Атрощенка О. А. 
 

 
Заступник міського голови                                                     О. ЛОМАКО 

 

 

Секретар міської ради                                                                 Н. ХОЛЬЧЕНКОВА 


