
                 

  

 

          

УКРАЇНА 

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

6 червня  2019 року          м. Чернігів           № 240 
 

 
 

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», статтями 30, 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 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 31 травня 2019 року                              

№ 02-13/4), виконавчий комітет міської ради вирішив:  

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

1.1. Алійник Катерину Олександрівну, Алійника Дмитра Євгеновича та 

Алійника Євгенія Дмитровича при реконструкції власної квартири № …, 

загальною площею 44,7 кв.м, в житловому будинку № … по просп. Перемоги 

для покращення умов проживання.                         
 

1.2. Гріньову Тетяну Миколаївну при реконструкції власної квартири               

№ …, загальною площею 36,0 кв.м, в житловому будинку № … по                                

вул. Нафтовиків для покращення умов проживання за згодою 

балансоутримувача дочірнього підприємства Національної акціонерної 

компанії  «Надра України «Чернігівнафтогазгеологія».     
                 

 

1.3. Гринюка Олександра Миколайовича, Гринюк Тетяну Олександрівну,  

Гринюка Назарія Миколайовича та Осипенко Валентину Петрівну при 

реконструкції власної квартири № …, загальною площею 48,1 кв.м, в 

житловому будинку № … по вул. Смирнова для покращення умов проживання.  

 



 

 

1.4. Рудовську  Ірину Миколаївну при реконструкції власного житлового 

приміщення квартири № …, загальною площею 55,7 кв.м,  в житловому 

будинку № … по вул. Мстиславській для покращення умов проживання.  
 

1.5.  Литвиненко Олену Олександрівну при реконструкції власних 

нежитлових приміщень (квартира № …, № …, № …) по вул. Серьожнікова, … 

для розміщення стоматологічного кабінету. 
   

 2. Зменшити Желдаку Ігорю Леонідовичу величину пайової участі 

(внеску) у розвитку інфраструктури міста на суму 967 572 при реконструкції 

власної нежитлової будівлі з будівництвом надбудови четвертого поверху, 

прибудови до першого поверху для розміщення майстерень та 

адміністративних приміщень на власній земельній ділянці по                                    

вул. …, …  в м. Чернігові. 

  Зменшення величини пайової участі (внеску) у розвитку інфраструктури 

міста передбачити за рахунок кошторисної вартості інженерних мереж, 

збудованих поза межами земельної ділянки зазначеного об’єкта по                             

вул. …, …, загальною вартістю 1 237 388, 83 грн, а саме:  

  - мережі зовнішнього освітлення за адресою: м. Чернігів,                                  

вул. …, … у сумі 536 694,83 грн;  

  - пластинчастого водопідігрівача опалення, встановленого в ЦТП по                  

вул. …, … у м. Чернігові у сумі 700 694 грн. 

  Рішенням Чернігівської міської ради від 24 квітня 2019 року                       

№ 41/VІІ-3 «Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність 

територіальної громади м. Чернігова об’єктів соціальної та інженерної 

інфраструктури» надано згоду на безоплатну передачу у комунальну власність 

територіальної громади м. Чернігова зазначених інженерних мереж. 

  Різниця між здійсненими витратами та величиною пайової участі (внеску) 

у розвитку інфраструктури міста становить 269 816, 83 грн. 

  Зазначений залишок (269 816, 83 грн) передбачити Желдаку Ігорю 

Леонідовичу до зарахування в якості пайової участі при створенні інших 

об’єктів будівництва після прийняття вказаних вище інженерних мереж у 

комунальну власність територіальної громади міста Чернігова. 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Атрощенка О. А. 
 

 
 

Міський голова                                                                             В. АТРОШЕНКО 
 

 
 

Секретар міської ради                                                                    М. ЧЕРНЕНОК 

 

 

 


