
                 

  

 

          

УКРАЇНА 

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

  2019 року          м. Чернігів           № ______ 
 

 

 

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», статтею 40 Закону України             

«Про регулювання містобудівної діяльності», Положенням про порядок 

залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури міста Чернігова, затвердженим рішенням  міської ради                 

від 29 червня 2017 року № 21/VІІ-13 та розглянувши клопотання юридичної та 

фізичних 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 28 жовтня                 

2019 року № 02-13/7), виконавчий комітет міської ради вирішив:  

         
 

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

 

1.1. Чернігівський окружний адміністративний суд при реконструкції 

орендованої нежитлової будівлі для влаштування адміністративної будівлі з 

прибудовою та надбудовою третього поверху на земельній ділянці, яка 

знаходиться в постійному користуванні за згодою фонду комунального майна 

міської ради по вул. Київській, 23. 

 

1.2. Герасименка Олександра Миколайовича при реконструкції власної 

житлової квартири № …, загальною площею 41,2 кв.м,  в житловому будинку 

№ … по вул. … для покращення умов проживання.  

 

1.3. Сидоренко Тетяну Володимирівну при реконструкції власної 

квартири № …, загальною площею 55,5 кв.м,   в житловому будинку № … по 

вул. … для покращення умов проживання.  

 



 

 

1.4. Ліванову Раїсу Михайлівну, Ліванова Володимира Олексійовича та 

Ліванова Олексія Володимировича при реконструкції власної квартири  № …, 

загальною площею 44,5 кв.м,  в житловому будинку № … по вул. … для 

покращення умов проживання.  

 

1.5. Івашину Олену Анатоліївну при реконструкції власної квартири                 

№ …, загальною площею 41,3 кв.м, в житловому будинку № … по                          

вул. …, … для покращення умов проживання.  

 

1.6. Моргуна Андрія Ігоровича при реконструкції власної квартири № …, 

загальною площею 44,0 кв.м, в житловому будинку № …  по вул. … для 

покращення умов проживання.  

 

  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Атрощенка О. А. 
 

 

 

Міський голова                                                                         В. АТРОШЕНКО 

 
Секретар міської ради                                                                 Н. ХОЛЬЧЕНКОВА 

 


