
                 

  

 

          

УКРАЇНА 

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 грудня 2019 року                        м. Чернігів                                     № 544 

 

Про зміну статусу квартир  

та присвоєння адреси 

 

Розглянувши заяви власника квартири № 1 у одноквартирному 

житловому будинку № 10 по вулиці Лізогуба, власника квартири № 2 у 

двоквартирному житловому будинку № 127 по проспекту Миру, власника 

квартир № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 у п’ятиквартирному житловому будинку № 48 

по проспекту Миру в місті Чернігові про зміну статусу їх квартир на 

індивідуальні житлові будинки та присвоєння адрес для ефективного 

обслуговування житлового фонду, враховуючи звіти про проведення технічного 

огляду для зміни статусу квартир на індивідуальні житлові будинки, керуючись 

Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», постановою Кабінету 

Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», 

Тимчасовим порядком реалізації експериментального проекту з присвоєння 

адрес об’єктам  будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 367 «Деякі 

питання дерегуляції господарської діяльності», Переліком об’єктів будівництва 

та об’єктів нерухомого майна, яким не присвоюється адреса об’єкта 

будівництва, об’єкта нерухомого майна, затвердженим наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 21 червня 2019 року № 137, рішенням Чернігівської міської ради 

від 29 серпня 2019 року № 44/VII – 14 «Про затвердження Положення про 

управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради у новій 

редакції», виконавчий комітет міської ради вирішив:  

 

1. Змінити статус квартири № 1 Костейко Зої Анатоліївни у 

одноквартирному житловому будинку № … по вулиці … на індивідуальний 

житловий будинок. 

Присвоїти адресу житловому будинку, загальною площею 75,7 кв.м, 

Костейко Зої Анатоліївни, розташованому на власній земельній ділянці 

(кадастровий № 7410100000:02:034:0266), загальною площею 0,0288 га,  по 
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вулиці …, … – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця …, 

будинок … (скорочена адреса – Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. …, 

буд. …).  

 

2. Змінити статус квартири … Маміконяна Юріка Гайковича у 

двоквартирному житловому будинку № … по проспекту … на індивідуальний 

житловий будинок. 

Присвоїти адресу житловому будинку, загальною площею 46,4 кв.м, 

Маміконяна Юріка Гайковича, розташованому на власній земельній ділянці 

(кадастровий № 7410100000:02:024:5219), загальною площею 0,0767 га, по 

проспекту …, … – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, проспект …, 

будинок … (скорочена адреса – Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, просп. 

…, буд. …).  

 

3. Змінити статус квартир № … Севрюк Надії Петрівни у 

п’ятиквартирному житловому будинку № … по проспекту … на індивідуальний 

житловий будинок. 

Присвоїти адресу житловому будинку, загальною площею 183,4 кв.м, 

Севрюк Надії Петрівни по проспекту …, … – Україна, Чернігівська область, 

місто Чернігів, проспект …, будинок … (скорочена адреса – Україна, 

Чернігівська обл., м. Чернігів, просп. …, буд. …).  

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Атрощенка О. А. 

 

 

 

Міський голова                                                                          В. АТРОШЕНКО 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                 Н. ХОЛЬЧЕНКОВА 

 


