
           
 

         
УКРАЇНА

       ЧЕРНІГІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
      ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 2019 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 05 червня 2019 
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 05 червня 
2019 року № 16, 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 № 206 від 05 червня 2019 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,2473 га, по вул. Івана Мазепи, 78, м. 
Чернігів, Киселем Іваном Васильовичем з порушенням законодавства без 
правовстановлюючих документів за період з 30.01.2017 року по 31.03.2019 року 
включно у сумі 84 184,76 грн.;

1.2. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 207 від 05 червня 2019 року, що додається), нанесених при 
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використанні земельної ділянки, площею 0,3538 га, по вул. Ціолковського, 26, 
м. Чернігів, Мажугою Наталією Олександрівною з порушенням законодавства 
без правовстановлюючих документів за період з 18.01.2018 року по 31.05.2019 
року включно у сумі 76 806,93 грн.;

1.3. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 208 від 05 червня 2019 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,1000 га, по вул. П'ятницькій, 4, м. 
Чернігів, приватним акціонерним товариством "Універсал банк" з порушенням 
законодавства без правовстановлюючих документів за період з 12.12.2013 року 
по 20.12.2017 року включно у сумі 106 823,77 грн.;

1.4. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 209 від 05 червня 2019 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,0973 га, по вул. П'ятницькій, 4, м. 
Чернігів, приватним підприємством "Паллада ТК" з порушенням законодавства 
без правовстановлюючих документів за період з 21.12.2017 року по 31.12.2018 
року включно у сумі 120 021,55 грн.;

1.5. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 210 від 05 червня 2019 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,0812 га, по вул. Ціолковського, 39, 
м. Чернігів, Замойським Володимиром Івановичем та Щуровським Василем 
Миколайовичем з порушенням законодавства без правовстановлюючих 
документів за період з 01.04.2016 року по 31.05.2019 року включно у сумі                
49 710,46 грн., у рівних частках.;

1.6. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 211 від 05 червня 2019 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,0295 га, по вул. Ціолковського, 39, 
м. Чернігів, Замойським Володимиром Івановичем та Щуровським Василем 
Миколайовичем з порушенням законодавства без правовстановлюючих 
документів за період з 01.04.2016 року по 31.05.2019 року включно у сумі                
18 059,83 грн., у рівних частках.;

1.7. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 212 від 05 червня 2019 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,0730 га, по вул. Любецькій, 33, м. 
Чернігів, Раскіною Ольгою Олександрівною та Раскіною Любов'ю 
Миколаївною з порушенням законодавства без правовстановлюючих 
документів за період з 20.07.2017 року по 31.05.2019 року включно у сумі                
31 488,85 грн.;

1.8. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 213 від 05 червня 2019 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,1375 га, по вул. Любецькій, 33, м. 
Чернігів, Раскіною Ольгою Олександрівною  з порушенням законодавства без 
правовстановлюючих документів за період з 20.07.2017 року по 31.05.2019 року 
включно у сумі 56 286,65 грн.;

1.9. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 214 від 05 червня 2019 року, що додається), нанесених при 
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використанні земельної ділянки, площею 0,3688 га, по вул. Івана Мазепи, 59, м. 
Чернігів, приватним підприємством "Металобуд-59" з порушенням 
законодавства без правовстановлюючих документів за період з 01.12.2016 року 
по 06.03.2017 року включно у сумі 27 966,91 грн.;

1.10. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 215 від 05 червня 2019 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,1440 га, по вул. Музичній, 1 корп. 6, 
м. Чернігів, товариством з обмеженою відповідальністю "Новолайн" та 
приватним підприємством "Фірма "Ірина" з порушенням законодавства без 
правовстановлюючих документів за період з 15.05.2018 року по 26.07.2018 року 
включно у сумі 6 137,60 грн., у рівних частках;

1.11. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 216 від 05 червня 2019 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,1440 га, по вул. Музичній, 1 корп. 6, 
м. Чернігів, товариством з обмеженою відповідальністю "Авион плюс" та 
приватним підприємством "Фірма "Ірина" з порушенням законодавства без 
правовстановлюючих документів за період з 27.07.2018 року по 01.04.2019 року 
включно у сумі 21 069,66 грн., у рівних частках;

1.12. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 217 від 05 червня 2019 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,0527 га, по вул. Кільцевій, 16, м. 
Чернігів, публічним акціонерним товариством комерційний банк "Приватбанк" 
з порушенням законодавства без правовстановлюючих документів за період з 
04.08.2016 року по 31.05.2019 року включно у сумі 97 895,99 грн.;

1.13. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 218 від 05 червня 2019 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,3834 га, по вул. Франка, 1-а, м. 
Чернігів, Кубрак Надією Вікторівною та Зайцевою Наталією Вікторівною з 
порушенням законодавства без правовстановлюючих документів за період з 
31.01.2018 року по 27.03.2018 року включно у сумі 13 100,00 грн., у рівних 
частках;

1.14. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 219 від 05 червня 2019 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,3834 га, по вул. Франка, 1-а, м. 
Чернігів, Кубрак Надією Вікторівною та Єрмоленко Наталією Вікторівною з 
порушенням законодавства без правовстановлюючих документів за період з 
28.03.2018 року по 31.12.2018 року включно у сумі 47 126,71 грн., у рівних 
частках;

1.15. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 220 від 05 червня 2019 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 27.06.2017 року по 31.05.2019 року 
включно у сумі 16 600,72 грн.;
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1.16. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 221 від 05 червня 2019 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 1,1512 га, по вул. Попова, 2, м. 
Чернігів, товариством з обмеженою відповідальністю "Профітоілагротрейд" з 
порушенням законодавства без правовстановлюючих документів за період з 
22.03.2017 року по 31.10.2018 року включно у сумі 317 636,88 грн.;

1.17. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 222 від 05 червня 2019 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,1420 га, по вул. Ремісничій, 23, м. 
Чернігів, Стаднік Юлією Сергіївною з порушенням законодавства без 
правовстановлюючих документів за період з 09.02.2018 року по 05.05.2019 року 
включно у сумі 209 534,86 грн.;

1.18. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 223 від 05 червня 2019 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,3100 га, по вул. Захисників України, 
17-а, м. Чернігів, Харченко Валентиною Іванівною з порушенням законодавства 
без правовстановлюючих документів за період з 01.01.2018 року по 31.05.2019 
року включно у сумі 189 250,09 грн.;

1.19. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 225 від 05 червня 2019 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,1416 га, по вул. Інструментальній, 7, 
м. Чернігів, Кушніром Юрієм Миколайовичем з порушенням законодавства без 
правовстановлюючих документів за період з 04.11.2016 року по 31.05.2019 року 
включно у сумі 61 805,48 грн.;

1.20. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 226 від 05 червня 2019 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,1624 га, по вул. Інструментальній, 7, 
м. Чернігів, Рудовським Денисом Геннадійовичем з порушенням законодавства 
без правовстановлюючих документів за період з 22.11.2016 року по 31.05.2019 
року включно у сумі 69 450,79 грн.;

1.21. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 227 від 05 червня 2019 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,6704 га, по вул. Івана Мазепи, 66/21, 
м. Чернігів, товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія "Стимул-
Інвест" (16/25 часток), Дробітьком Ігорем Володимировичем (9/50 часток) та 
Пригодою Володимиром Васильовичем (9/50 часток) з порушенням 
законодавства без правовстановлюючих документів за період з 01.01.2017 року 
по 31.05.2019 року включно у сумі 290 361,47 грн.;

1.22. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 229 від 05 червня 2019 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,0646 га, по вул. Дмитра 
Самоквасова, 2 корп. 2, м. Чернігів, Цилюрик Євгеном Сергійовичем з 
порушенням законодавства без правовстановлюючих документів за період з 
19.05.2017 року по 31.05.2019 року включно у сумі 24 521,73 грн.;
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1.23. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 231 від 05 червня 2019 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,1037 га, по вул. Незалежності, 46, м. 
Чернігів, товариством з обмеженою відповідальністю "Центр проект" з 
порушенням законодавства без правовстановлюючих документів за період з 
04.12.2014 року по 31.05.2019 року включно у сумі 149 499,90 грн.;

1.24. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 
міської ради (акт № 232 від 05 червня 2019 року, що додається), нанесених при 
використанні земельної ділянки, площею 0,0400 га, по вул. Всіхсвятській, 2, м. 
Чернігів, товариством з обмеженою відповідальністю "Ритейлінгова компанія 
"Євротек" з порушенням законодавства без правовстановлюючих документів за 
період з 14.02.2017 року по 31.05.2019 року включно у сумі 26 418,30 грн.

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

Міський голова                                                                            В. АТРОШЕНКО

Секретар міської ради                                                                 М. ЧЕРНЕНОК


