
                  

  

 

          

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 02 квітня 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 02 квітня 

2019 року № 15, 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 № 173 від 02 квітня 2019 року, що додається), нанесених при 

використанні земельної ділянки, площею 0,0418 га, по вул. Михайло-

Коцюбинське шосе, 1, м. Чернігів, Вікторовським Віктором Вікторовичем з 

порушенням законодавства без правовстановлюючих документів за період з 

22.10.2016 року по 31.12.2018 року включно у сумі 17 373,41 грн.; 

1.2. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 

міської ради (акт № 174 від 02 квітня 2019 року, що додається), нанесених при 
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використанні земельної ділянки, площею 0,1157 га, по вул. Михайло-

Коцюбинське шосе, 1, м. Чернігів, Вікторовським Віктором Вікторовичем з 

порушенням законодавства без правовстановлюючих документів за період з 

04.11.2016 року по 31.12.2018 року включно у сумі 47 252,21 грн.; 

1.3. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 

міської ради (акт № 175 від 02 квітня 2019 року, що додається), нанесених при 

використанні земельної ділянки, площею 0,0805 га, по вул. Михайло-

Коцюбинське шосе, 1а/1, м. Чернігів, Вікторовською Ольгою Миколаївною з 

порушенням законодавства без правовстановлюючих документів за період з 

27.04.2015 року по 31.12.2018 року включно у сумі 54 600,29 грн.; 

1.4. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 

міської ради (акт № 176 від 02 квітня 2019 року, що додається), нанесених при 

використанні земельної ділянки, площею 0,2001 га, по вул. Михайло-

Коцюбинське шосе, 1, м. Чернігів, Вікторовською Ольгою Миколаївною з 

порушенням законодавства без правовстановлюючих документів за період з 

23.05.2013 року по 31.12.2018 року включно у сумі 181 845,24 грн.; 

1.5. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 

міської ради (акт № 177 від 02 квітня 2019 року, що додається), нанесених при 

використанні земельної ділянки, площею 0,0028 га, по проспекту Миру, 44, м. 

Чернігів, фізичною особою – підприємцем Заріцькою Галиною Григорівною з 

порушенням законодавства без правовстановлюючих документів за період з 

12.12.2013 року по 31.12.2018 року включно у сумі 20 000,63 грн.; 

1.6. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 

міської ради (акт № 178 від 02 квітня 2019 року, що додається), нанесених при 

використанні земельної ділянки, площею 0,0313 га, по проспекту Миру, 243, м. 

Чернігів, Журавльовим Валерієм Петровичем (4/5 частки) та Рибалочком 

Віктором Володимировичем (1/5 частина) з порушенням законодавства без 

правовстановлюючих документів за період з 01.01.2014 року по 31.12.2018 року 

включно у сумі 21 187,50 грн.; 

1.7. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 

міської ради (акт № 179 від 02 квітня 2019 року, що додається), нанесених при 

використанні земельної ділянки, площею 0,5903 га, по проспекту Миру, 243, м. 

Чернігів, Журавльовим Валерієм Петровичем (4/5 частки) та Рибалочком 

Віктором Володимировичем (1/5 частина) з порушенням законодавства без 

правовстановлюючих документів за період з 01.01.2014 року по 31.12.2018 року 

включно у сумі 399 584,11 грн.; 

1.8. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 

міської ради (акт № 180 від 02 квітня 2019 року, що додається), нанесених при 

використанні земельної ділянки, площею 0,1822 га, по вул. Толстого, 149, м. 

Чернігів, фізичною особою – підприємцем Бородухою Миколою 

Михайловичем з порушенням законодавства без правовстановлюючих 

документів за період з 01.01.2015 року по 31.12.2018 року включно у сумі 167 

361,81 грн.; 

1.9. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 

міської ради (акт № 181 від 02 квітня 2019 року, що додається), нанесених при 
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використанні земельної ділянки, площею 0,1230 га, по вул. Дмитра 

Самоквасова, 4-а, м. Чернігів, Стариковим Петром Івановичем з порушенням 

законодавства без правовстановлюючих документів за період з 02.04.2016 року 

по 31.12.2018 року включно у сумі 193 469,17 грн.; 

1.10. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 

міської ради (акт № 182 від 02 квітня 2019 року, що додається), нанесених при 

використанні земельної ділянки, площею 0,0613 га, по вул. Дніпровській, 20-а, 

м. Чернігів, Барилюк Вірою Петрівною з порушенням законодавства без 

правовстановлюючих документів за період з 01.01.2013 року по 31.12.2018 року 

включно у сумі 120 254,17 грн.; 

1.11. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 

міської ради (акт № 183 від 02 квітня 2019 року, що додається), нанесених при 

використанні земельної ділянки, площею 0,0703 га, по вул. Шевченка, 162-д, м. 

Чернігів, Кирієнком Олександром Миколайовичем з порушенням 

законодавства без правовстановлюючих документів за період з 31.01.2016 року 

по 31.12.2018 року включно у сумі 2 108,17 грн.; 

1.12. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 

міської ради (акт № 184 від 02 квітня 2019 року, що додається), нанесених при 

використанні земельної ділянки, площею 1,6979 га, по вул. Шевченка, 144, м. 

Чернігів, товариством з обмеженою відповідальністю "Українські технології 

машинобудування" з порушенням законодавства без правовстановлюючих 

документів за період з 27.04.2017 року по 17.03.2019 року включно у                 

сумі 429 604,15 грн.; 

1.13. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 

міської ради (акт № 187 від 02 квітня 2019 року, що додається), нанесених при 

використанні земельної ділянки, площею 0,1000 га, по вул. Ціолковського, 26, 

м. Чернігів, Пилипенком Валентином Івановичем з порушенням законодавства 

без правовстановлюючих документів за період з 03.02.2017 року по 14.05.2018 

року включно у сумі 24 366,20 грн.; 

1.14. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 

міської ради (акт № 188 від 02 квітня 2019 року, що додається), нанесених при 

використанні земельної ділянки, площею 0,1000 га, по вул. Ціолковського, 26, 

м. Чернігів, Купрієнком Станіславом Миколайовичем з порушенням 

законодавства без правовстановлюючих документів за період з 15.05.2018 року 

по 31.12.2018 року включно у сумі 9 960,66 грн.; 

1.15. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 

міської ради (акт № 191 від 02 квітня 2019 року, що додається), нанесених при 

використанні земельної ділянки, площею 0,1080 га, по вул. Рокоссовського, 7, 

м. Чернігів, товариством з обмеженою відповідальністю "Еко" з порушенням 

законодавства без правовстановлюючих документів за період з 21.04.2013 року 

по 31.12.2018 року включно у сумі 123 812,39 грн.; 

1.16. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 

міської ради (акт № 192 від 02 квітня 2019 року, що додається), нанесених при 

використанні земельної ділянки, площею 0,0640 га, по вул. Курганній, 5, м. 

Чернігів, Буштруком Геннадієм Сергійовичем з порушенням законодавства без 
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правовстановлюючих документів за період з 03.10.2016 року по 31.12.2018 року 

включно у сумі 41 854,79 грн.; 

1.17. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 

міської ради (акт № 193 від 02 квітня 2019 року, що додається), нанесених при 

використанні земельної ділянки, площею 0,0836 га, по пров. Гомельському, 17, 

м. Чернігів, Саєвським Євгеном Юрійовичем з порушенням законодавства без 

правовстановлюючих документів за період з 04.06.2018 року по 18.09.2018 року 

включно у сумі 4 219,22 грн.; 

1.18. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 

міської ради (акт № 194 від 02 квітня 2019 року, що додається), нанесених при 

використанні земельної ділянки, площею 0,0836 га, по пров. Гомельському, 17, 

м. Чернігів, Саєвським Юрієм Юрійовичем з порушенням законодавства без 

правовстановлюючих документів за період з 19.09.2018 року по 31.12.2018 року 

включно у сумі 4 098,67 грн.; 

1.19. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 

міської ради (акт № 195 від 02 квітня 2019 року, що додається), нанесених при 

використанні земельної ділянки, площею 0,1800 га, по вул. Генерала Пухова, 

49, м. Чернігів, Кравченком Олексієм Миколайовичем з порушенням 

законодавства без правовстановлюючих документів за період з 19.12.2016 року 

по 31.12.2018 року включно у сумі 275 988,69 грн.; 

1.20. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 

міської ради (акт № 198 від 02 квітня 2019 року, що додається), нанесених при 

використанні земельної ділянки, площею 0,0730 га, по вул. Любецькій, 33, м. 

Чернігів, приватним комерційно – виробничим підприємством "Ливадія" з 

порушенням законодавства без правовстановлюючих документів за період з 

19.03.2015 року по 19.07.2017 року включно у сумі 40 302,50 грн.; 

1.21. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 

міської ради (акт № 199 від 02 квітня 2019 року, що додається), нанесених при 

використанні земельної ділянки, площею 0,1375 га, по вул. Любецькій, 33, м. 

Чернігів, приватним комерційно – виробничим підприємством "Ливадія" з 

порушенням законодавства без правовстановлюючих документів за період з 

19.03.2015 року по 19.07.2017 року включно у сумі 71 574,47 грн.; 

1.22. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 

міської ради (акт № 203 від 02 квітня 2019 року, що додається), нанесених при 

використанні земельної ділянки, площею 0,3688 га, по вул. Івана Мазепи, 59-г, 

м. Чернігів, Сич Людмилою Павлівною з порушенням законодавства без 

правовстановлюючих документів за період з 07.03.2017 року по 15.04.2018 року 

включно у сумі 82 599,67 грн.; 

1.23. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 

міської ради (акт № 204 від 02 квітня 2019 року, що додається), нанесених при 

використанні земельної ділянки, площею 0,3688 га, по вул. Івана Мазепи, 59-г, 

м. Чернігів, товариством з обмеженою відповідальністю "Техком АВ" з 

порушенням законодавства без правовстановлюючих документів за період з 

16.04.2018 року по 12.11.2018 року включно у сумі 33 579,49 грн.; 
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1.24. Про визначення збитків власнику землі, в особі Чернігівської 

міської ради (акт № 205 від 02 квітня 2019 року, що додається), нанесених при 

використанні земельної ділянки, площею 0,1440 га, по вул. Музичній, 1 корп. 6, 

м. Чернігів, публічним акціонерним товариством "Укрсоцбанк" з порушенням 

законодавства без правовстановлюючих документів за період з 10.07.2015 року 

по 14.05.2018 року включно у сумі 99 412,35 грн. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Атрощенка О. А. 

 

 

Міський голова                                                                             В. АТРОШЕНКО 

 

 

Секретар міської ради                                                                 М. ЧЕРНЕНОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


