
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 25.06.2019     Ужгород                    № 217 

 

Про затвердження розміру  

збитків 

 

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 року 

№ 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам», статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», додатком 16 до рішення виконкому  25.02.2019 № 60 «Про склад 

комісій, рад, комітетів виконкому міської ради та положень до них», виконком 

міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити протокол № 1 від 27.02.2019 року засідання комісії з 

визначення та відшкодування збитків за користування земельними ділянками 

комунальної власності без належного оформлення правовстановлюючих 

документів та акти визначення збитків власнику землі (додаються). 

2. Департаменту міського господарства (Бабидорич В.І.) підготувати 

листи-повідомлення юридичним та фізичним особам про відшкодування 

збитків, завданих територіальній громаді міста Ужгород, а саме: 

- ТОВ «Веттштайн – Технік Україна»  у розмірі 251 829,14 грн;  

- гр. Орос М.П. у розмірі 13 989,87 грн; 

- гр. Молнар Т.Є. у розмірі 9 614,21 грн; 

- громадська організація «Ужгородська федерація єдиноборств» у розмірі   

922,55 грн; 

- ТОВ «ЛА ВЕЛЛА» у розмірі 8 913,59 грн; 

- ТОВ «Новий ринок» у розмірі 635,95 грн; 

- гр. Лизанець С.О. у розмірі 7 584,95 грн; 

- ТОВ «ЄЛЬ КФТ» у розмірі 31 215,81 грн; 

- гр. Станкович Н.І. у розмірі 26 660,36 грн; 

- гр. Опшитник О.М. у розмірі 22 173,10 грн; 



 

 

- гр. Мигович С.М. у розмірі 379 811,72 грн;- ТОВ «ПАБ і КОМ» у 

розмірі 215 020,74 грн; 

- МПП «Олеся» у розмірі 361 068,65 грн; 

- ТОВ «Автокартинг» у розмірі 616 785,10 грн; 

- ТОВ «Тріумф» у розмірі 487 727,28 грн; 

- ТОВ «Атлантік» у розмірі 939 267,15 грн; 

- гр. Кальницький А.Є. у розмірі 756 981,58 грн. 

3. У разі відмови юридичних та фізичних осіб, зазначених у пункті 2 

рішення, підписати договір про добровільне відшкодування територіальній 

громаді м. Ужгород збитків, заподіяних внаслідок використання земельних 

ділянок з порушенням законодавства, та здійснити відповідну оплату у 

місячний термін з моменту одержання листа-повідомлення, департаменту 

міського господарства (Бабидорич В.І.) здійснити заходи представницького 

характеру шляхом подання відповідних судових позовів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. АНДРІЇВ 

 


