
         

          Інформація щодо укладених договорів про пайову участь у 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

міста Мена: 
- 26.07.2016 р. – Пугачов Володимир Антонович, об’єкт «Реконструкція 

частини житлового будинку під магазин за адресою Чернігівська 

область, Менський район, м. Мена, вул. Шевченка, 4», розмір пайового 

внеску – 2223 грн.; 

- 26.07.2016 р. – Менська пересувна шляхово-будівельна механізована 

колона агропромислового будівництва, об’єкт «Реконструкція власної 

виробничої споруди зерносушилки без перепрофілювання та зміни 

зовнішніх геометричних параметрів по вул. Сіверський шлях, 146б в м. 

Мена Чернігівської області», розмір пайового внеску – 3717,00 грн.; 

- 16.08.2016 р. заключено договір з ПАТ «Корпорація 

«Інтерагросистема», щодо об’єкту «Добудова навісу-складу 

(незавершене будівництво «завода глубокой переработки картофеля 

производительностью 2000 кг/час выполненного по проекту института 

«Черниговагропроект» заказ 21-179 от 1998 г.») під встановлення 

технологічної лінії з виробництва картоплі ФРІ по вул. Індустріальна. 

№17 в м. Мена Чернігівської області», розмір пайового внеску – 

730 707. 00 грн.; 

- 20.09.2016 р. – гр. Середа Сергій Дмитрович, об’єкт «Реконструкція 

квартири №7 в житловому будинку №4 по вул. Гімназійна в м. Мена, 

Чернігівської обл.», розмір пайового внеску – 1458,44 грн.; 

- 05.12.2016 р. – гр. Черток Валерій Борисович, об’єкт «Будівництво 

житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами загальною 

площею 359, 2 кв. м.», розмір пайового внеску – 24370,88 грн.;  

- 20.01.2017 р. – гр. Чурсіна Ірина Григорівна, об’єкт «Будівництво 

магазину промислових товарів за адресою: пров. Шевченка, 13а в м. 

Мена Чернігівської області», розмір пайового внеску – 68951,71 грн.; 

- 30.01.2017 р. – гр. Синенко Дмитро Григорович, об’єкт «Реконструкція 

власного нежитлового приміщення під магазин продовольчих та 

непродовольчих товарів по вул. Сіверський шлях, 30 в м. Мена 

Чернігівської області», розмір пайового внеску – 9719,33 грн.; 

- 22.02.2017 р. – гр. Тужик Юлія Володимирівна, об’єкт «Будівництво 

продовольчих та промислових товарів», розмір пайового внеску – 

28760,45 грн.;  

- 31.03.2017 р. – гр. Тужик Ігор Юрійович, об’єкт будівництва «Перша 

черга – будівництво складського приміщення №1 та навісу №1 по вул. 

8 Березня, 16 і 16б в м. Мена, Чернігівської обл.; Друга черга – 

будівництво складського приміщення №2 та навіс-склад №1 по вул. 8 



Березня, 16 і 16б в м. Мена, Чернігівської обл.», розмір пайового 

внеску – 53883,58 грн.; 

- 23.06.2017 р. – гр. Жилінкова Валентина Іванівна, об’єкт будівництва 

«Реконструкція гаражу під магазин по вул. Андрейченка Максима, 29 в 

м. Мена, Менського району, Чернігівської обл.», розмір пайового 

внеску – 1095.55 грн.; 

- 15.08.2017 р. – гр. Макуха Марина Володимирівна, об’єкт будівництва 

– «Реконструкція квартир №10, №11 по вул. Жовтнева, 4 в м. Мена 

Чернігівської області під одну квартиру», розмір пайового внеску – 

823,52 грн.; 

- 27.09.2017 р. – гр. Кондакова Ольга Іванівна, об’єкт будівництва – 

«Реконструкція складського приміщення з навісом (літ. Г-1) під 

магазин 15600, Чернігівська область, Менський район, м. Мена, вул. 

Героїв АТО, буд. 4-б», розмір пайового внеску – 57216,00 грн.;  

- 29.05.2018 р. – ПАТ Комерційний банк «Приватбанк», об’єкт 

будівництва «Реконструкція власних нежитлових приміщень по вул. 

Героїв АТО (Червона площа), б.7 у м. Мена, Чернігівської області», 

розмір пайового внеску – 2500,03 грн.; 

- 07.09.2018 р. – гр. Василенко Віталій Михайлович, об’єкт будівництва 

– «Будівництво магазину непродовольчих товарів по вул. 

Червоноармійській, 16 в м. Мена, Менського району, Чернігівської 

області», розмір пайового внеску – 8041,73 грн.; 

- 21.09.2018 р. – ТОВ «АТБ-маркет», об’єкт будівництва – 

«Реконструкція магазину непродовольчих товарів під магазин 

продовольчих та непродовольчих товарів з розвантажувальною 

рампою, за адресою: Чернігівська область, Менський р-н, м. Мена, 

вулиця Героїв АТО, буд. 4а», розмір пайового внеску – 1 272 323,14 

грн.    

 
 

 


