
                 

  

 

          

УКРАЇНА 

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

 

28 грудня 2019 року                        м. Чернігів                                     № 554 

 

 

Про погодження присвоєння  

адрес об’єктам будівництва  

та об’єктам нерухомого майна 

 

Розглянувши клопотання керівників підприємств, установ та організацій, 

звернення фізичних осіб, пропозиції управління архітектури та містобудування 

міської ради та керуючись статтею 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 25 

травня 2011 року № 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. Погодити присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна: 

 

1.1. Ураховуючи договір про поділ нерухомого майна від 24 вересня 2019 

року № 922, власній адміністративній будівлі, що відповідно до матеріалів 

технічної інвентаризації складається з приміщень підвального поверху з 2-1 по 

2-2, приміщень першого поверху з 1-1 по 1-5, з 1-23 по 1-26, з 1-28 по 1-29,      

1-72, 2-1, з 2-3 по 2-11, з 2-14 по 2-18, 3-1, приміщень другого поверху з 1-30 по 

1-31, з 1-50 по 1-60 та приміщень третього поверху з 1-61 по 1-71, загальною 

площею 1627,4 кв.м, Михалевича Миколи Михайловича по вулиці …, … – 

Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця …, будинок … 

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

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0681-19#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0681-19#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0681-19#n14


  

1.2. Ураховуючи договір про поділ нерухомого майна від 24 вересня 2019 

року № 922, власній адміністративній будівлі, що відповідно до матеріалів 

технічної інвентаризації складається з приміщень першого поверху з  1-6 по    

1-22 та приміщень другого поверху з 1-32 по 1-49, загальною площею 1083,6 

кв.м, Дорош Наталії Миколаївни по вулиці …, … – Україна, Чернігівська 

область, місто Чернігів, вулиця …, будинок … (скорочена адреса – Україна, 

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

 

1.3. Ураховуючи договір між співвласниками про порядок володіння та 

користування спільним майном від 28 жовтня 2019 року № 2916, власним 7/50 

(семи п’ятдесятим) частинам житлового будинку, загальною площею 28,1 кв.м, 

Павленка Романа Вячеславовича, розташованим на власній земельній ділянці 

(кадастровий № 7410100000:02:026:0170), загальною площею 0,0033 га, по 

вулиці …, … – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця …, 

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

буд. …). 

 

1.4. Ураховуючи договір про поділ нерухомого майна від 13 грудня 2019 

року № 7012, власному житловому будинку, загальною площею 63,8 кв.м, 

Леонтієвої Ніни Миколаївни, розташованому на власній земельній ділянці 

(кадастровий № 7410100000:02:025:0251), загальною площею 0,0152 га, по 

вулиці …, … – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця …, 

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

буд. …). 

 

1.5. Житловому будинку, загальною площею 44,6 кв.м, Позняк Валентини 

Антонівни, розташованому на власній земельній ділянці (кадастровий № 

7410100000:01:039:0315), загальною площею 0,0487 га, по провулку …, … – 

Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, провулок …, будинок … 

(скорочена адреса – Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, провул. …, буд. …). 

 

1.6. Власним 2/5 (двом п’ятим) частинам житлового будинку, загальною 

площею 62,9 кв.м, Заворотної Марії Василівни по вулиці …, … – Україна, 

Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця …, будинок … (скорочена адреса – 

Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. …, буд. …). 

 

1.7. Ураховуючи договір про поділ спільного нерухомого майна від 14 

грудня 2019 року № 1898, власному житловому будинку, загальною площею 

87,5 кв.м, Бут Тетяни Іванівни, розташованому на власній земельній ділянці 

(кадастровий № 7410100000:02:033:5151), загальною площею 0,0324 га, по 

вулиці …, … – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця …, 

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

буд. …). 

 



  

1.8. Ураховуючи договір про поділ спільного нерухомого майна від 14 

грудня 2019 року № 1898, власному житловому будинку, загальною площею 

70,2 кв.м, Грищенко Валентини Вікторівни, розташованому на власній 

земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:02:033:5150), загальною площею 

0,0271 га, по вулиці …, … – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, 

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

Чернігів, вул. …, буд. …). 

 

1.9. Ураховуючи договір про поділ нерухомого майна від 17 грудня 2019 

року № 7203, власному житловому будинку, загальною площею 55,7 кв.м, 

Щербакової Інни Борисівни, розташованому на власній земельній ділянці 

(кадастровий № 7410100000:02:027:5043), загальною площею 0,03 га, по вулиці 

…, … – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця …, будинок … 

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

 

1.10. Ураховуючи договір про поділ та об’єднання об’єктів нерухомого 

майна від 12 грудня 2019 року № 1886, власному житловому будинку, 

загальною площею 153,3 кв.м, Черняк Лариси Михайлівни, розташованому на 

власних земельних ділянках (кадастровий № 7410100000:02:025:0220), 

загальною площею 0,01 га, (кадастровий № 7410100000:02:025:0221), 

загальною площею 0,01 га, та орендованій земельній ділянці (кадастровий № 

7410100000:02:025:0163), загальною площею 0,0598 га, по вулиці …, … – 

Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця …, будинок … 

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

 

1.11. Ураховуючи договір про поділ та об’єднання об’єктів нерухомого 

майна від 12 грудня 2019 року № 1886, власному житловому будинку, 

загальною площею 27,2 кв.м, Черняк Людмили Миколаївни, розташованому на 

власній земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:02:025:0219), загальною 

площею 0,08 га, по вулиці …, … – Україна, Чернігівська область, місто 

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

м. Чернігів, вул. …, буд. …). 

 

1.12. Власній будівлі механіко-заготівельного корпусу, загальною 

площею 7314,6 кв.м, товариства з обмеженою відповідальністю «Датчикове 

підприємство «Завод РАПІД», розташованій на власній земельній ділянці 

(кадастровий № 7410100000:02:016:0094), загальною площею 1,1498 га, по 

вулиці Захисників України (колишня вулиця Одинцова), 25, корпус 44/1 – 

Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Захисників України, 

будинок 25а (скорочена адреса – Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. 

Захисників України, буд. 25а). 

 

1.13. Власній 1/2 (одній другій) частині житлового будинку, загальною 

площею 37,7 кв.м, Боженка Віктора Олексійовича, розташованій на власній 

земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:01:031:5366), загальною площею 



  

0,0333 га, по вулиці …, … – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, 

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

Чернігів, вул. …, буд. …). 

 

1.14. Власним 44/80 (сорока чотирьом) частинам житлового будинку, 

загальною площею 94,9 кв.м, Приходька Дмитра Миколайовича, Приходька 

Миколи Миколайовича, Приходька Сергія Миколайовича, Приходько Галини 

Григорівни, розташованим на власній земельній ділянці (кадастровий               

№ 7410100000:02:017:0202), загальною площею 0,0597 га, по вулиці …, … – 

Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця …, будинок … 

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

 

1.15. Власним 3/5 (трьом п’ятим) частинам житлового будинку, 

загальною площею 60,2 кв.м, Коваля Максима Петровича, розташованим на 

власній земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:01:037:0565), загальною 

площею 0,0382 га, по вулиці …, … – Україна, Чернігівська область, місто 

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

м. Чернігів, вул. …, буд. …). 

 

1.16. Ураховуючи договір про визначення часток у праві спільної 

часткової власності та порядок володіння та користування спільним майном від 

13 листопада 2019 року № 3096, власним 2/5 (двом п’ятим) частинам житлового 

будинку, загальною площею 43,7 кв.м, Огняник Людмили Едуардівни, 

розташованим на власній земельній ділянці (кадастровий № 

7410100000:01:037:0564), загальною площею 0,0405 га, по вулиці …, … – 

Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця …, будинок … 

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

 

1.17. Власній нежитловій будівлі Б-1, загальною площею 279,5 кв.м,  

приватного підприємства «ПАЛЛАДА ТК», розташованій на орендованій 

земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:02:050:0608), загальною площею 

0,0514 га, по вулиці П’ятницькій, 4 – Україна, Чернігівська область, місто 

Чернігів, вулиця П’ятницька, будинок 4а (скорочена адреса – Україна, 

Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. П’ятницька, буд. 4а). 

 

1.18. Власній частині житлового будинку, загальною площею 91,2 кв.м, 

Бірюкової Світлани Віталіївни, розташованій на власній земельній ділянці 

(кадастровий № 7410100000:02:016:5309), загальною площею 0,0407 га, по 

вулиці … (колишня вулиця …), … – Україна, Чернігівська область, місто 

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

м. Чернігів, вул. …, буд. …). 

 

2. Погодити присвоєння адреси об’єкту будівництва – житловому 

будинку Ревуцької Катерини Володимирівни, який будується на підставі       

будівельного паспорту на забудову земельної ділянки (кадастровий № 



  

7410100000:02:046:0404), загальною площею 0,10 га, по вулиці … – Україна, 

Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця …, будинок … (скорочена адреса – 

Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. …, буд. …). 

 

3. Внести зміни до пункту 1.3. рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради від 3 грудня 2019 року № 502 «Про погодження 

присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна» і 

викласти в такій редакції: «Ураховуючи договір від 5 жовтня 2016 року № 1520, 

власному житловому будинку, загальною площею 81,5 кв.м, Береговець 

Валентини Михайлівни, розташованому на власній земельній ділянці 

(кадастровий № 7410100000:02:026:0465), загальною площею 0,0368 га, по 

вулиці …, … – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця …, 

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

буд. …)». 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Атрощенка О. А. 

 

 

 

Міський голова                                                                          В. АТРОШЕНКО 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                 Н. ХОЛЬЧЕНКОВА 

 


