
           
 

         
УКРАЇНА

       ЧЕРНІГІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
      ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

20 серпня  2020 року         м. Чернігів № 334

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 11 серпня 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 11 серпня 
2020 року № 23, 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 № 318 від 11 серпня 2020 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,5240 га, по вул. Громадській, 47, м. 
Чернігів, науково-виробничим приватним підприємством "Дельта-С" з 
порушенням законодавства без правовстановлюючих документів за період з 
11.08.2017 року по 11.08.2020 року включно у сумі 213 800,17 грн.;

1.2. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 319 від 11 серпня 2020 року, що додається), нанесених при 
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використанні земельної ділянки, площею 0,0298 га, по вул. Індустріальній, 5-в, 
м. Чернігів, товариством з обмеженою відповідальністю "Лерус" з порушенням 
законодавства без правовстановлюючих документів за період з 13.12.2013 року 
по 05.09.2019 року включно у сумі 25 725,60 грн.;

1.3 Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської міської 
ради (акт № 320 від 11 серпня 2020 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,5467 га, по проспекту Миру, 243, м. 
Чернігів, автокооперативом № 25 Деснянської районної організації 
всеукраїнської спілки автомобілістів з порушенням законодавства без 
правовстановлюючих документів за період з 01.04.2017 року по 31.12.2019 року 
включно у сумі 10 880,37 грн.;

1.4 Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської міської 
ради (акт № 321 від 11 серпня 2020 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,0488 га, по проспекту Миру, 243, м. 
Чернігів, автокооперативом № 25 Деснянської районної організації 
всеукраїнської спілки автомобілістів з порушенням законодавства без 
правовстановлюючих документів за період з 01.04.2017 року по 31.12.2019 року 
включно у сумі 971,20 грн.;

1.5 Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської міської 
ради (акт № 322 від 11 серпня 2020 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,1738 га, по пров. Дмитра 
Самоквасова, 7, м. Чернігів, Єрмачковим Діяром з порушенням законодавства 
без правовстановлюючих документів за період з 09.05.2014 року по 07.11.2019 
року включно у сумі 290 491,95 грн.;

1.6 Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської міської 
ради (акт № 323 від 11 серпня 2020 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 3,7256 га, по проспекту Миру, 194, м. 
Чернігів, публічним акціонерним товариством "Чернігівський ремонтно-
механічний завод "Жовтневий молот" з порушенням законодавства без 
правовстановлюючих документів за період з 01.08.2017 року по 23.05.2018 року 
включно у сумі 575 923,00 грн.;

1.7 Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської міської 
ради (акт № 324 від 11 серпня 2020 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,1026 га, по вул. Широкій, 1-а, м. 
Чернігів, Герасименком Борисом Івановичем з порушенням законодавства без 
правовстановлюючих документів за період з 24.06.2017 року по 24.06.2020 року 
включно у сумі 52 099,26 грн.;

1.8 Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської міської 
ради (акт № 325 від 11 серпня 2020 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,0106 га, по вул. Текстильників, 1-д, 
м. Чернігів, Невойтом Петром Петровичем з порушенням законодавства без 
правовстановлюючих документів за період з 01.01.2018 року по 18.02.2020 року 
включно у сумі 4 219,26 грн.;

1.9 Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської міської 
ради (акт № 326 від 11 серпня 2020 року, що додається), нанесених при 
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використанні земельної ділянки, площею 1,7022 га, по вул. Красносільського 
(від вул. Глібова до вул. Андрусенка між вулицями Красносільського та 
Незалежності), м. Чернігів, громадською організацією "Захист інвестора" з 
порушенням законодавства без правовстановлюючих документів за період з 
26.10.2018 року по 30.06.2020 року включно у сумі 799 389,14 грн.;

1.10 Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 327 від 11 серпня 2020 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,0245 га, по вул. Красносільського 
(від вул. Глібова до вул. Андрусенка між вулицями Красносільського та 
Незалежності), м. Чернігів, громадською організацією "Захист інвестора" з 
порушенням законодавства без правовстановлюючих документів за період з 
26.10.2018 року по 30.06.2020 року включно у сумі 11 505,72 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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