
                 

  

 

          

УКРАЇНА 

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

 
01 жовтня 2020 року                      м. Чернігів                                 № 438 

 

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 зміну розміру часток в праві власності та 

встановлення конкретного порядку володіння та користування житловим 

будинком з господарськими будівлями та спорудами від 14 серпня 2020 року  

№ 1508, власним 6/25 (шести двадцять п’ятим) частинам житлового будинку, 

загальною площею 55,4 кв.м, Марусенко Марини Іванівни, Марусенка 

Богдана Олександровича, розташованим на власній земельній ділянці 

(кадастровий № 7410100000:02:025:6131), загальною площею 0,0377 га, по 

вулиці … (колишня вулиця …), … – 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 зміну розміру часток в праві власності та 

встановлення конкретного порядку володіння та користування житловим 

будинком з господарськими будівлями та спорудами від 14 серпня 2020 року  

№ 1508, власним 19/25 (дев’ятнадцяти двадцять п’ятим) частинам житлового 

будинку, загальною площею 89,4 кв.м, Кюглер Тетяни Михайлівни, Шевель 

Ольги Костянтинівни, розташованим на власній земельній ділянці 

(кадастровий № 7410100000:02:025:0313), загальною площею 0,0983 га, по 

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

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

обл., м. Чернігів, вул. …, буд. …). 

 

1.3. Ураховуючи договір про порядок користування будинком між 

учасниками спільної часткової власності від 11 вересня 2020 року № 4384, 

власній 1/2 (одній другій) частині житлового будинку, загальною площею 

70,6 кв.м, Бойко Катерини Андріївни, Гриньової Юлії Григорівни, Полулях 

Вікторії Григорівни по вулиці …, … – Україна, Чернігівська область, місто 

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

обл., м. Чернігів, вул. …, буд. …). 

 

1.4. Ураховуючи договір про порядок користування будинком між 

учасниками спільної часткової власності від 11 вересня 2020 року № 4384, 

власній 1/2 (одній другій) частині житлового будинку, загальною площею 

49,8 кв.м, Серединської Тетяни Леонідівни по вулиці …, … – Україна, 

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

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

 

1.5. Ураховуючи договір між співвласниками про порядок володіння та 

користування спільним майном від 08 вересня 2020 року № 2952, власній 1/5 

(одній п’ятій) частині житлового будинку, загальною площею 31,0 кв.м, 

Федоренко Раїси Андріївни, розташованій на власній земельній ділянці 

(кадастровий № 7410100000:02:025:5918), загальною площею 0,0340 га, по 

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

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

…). 

 

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

площею 239,0 кв.м, Конопка Олега Володимировича, Конопко Валентини 

Григорівни, Конопка Олександра Олеговича по вулиці …, … (будівельний 

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

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

…). 

 

1.7. Ураховуючи договір між співвласниками про порядок володіння та 

користування спільним майном від 14 вересня 2020 року № 3035, власній 1/2 



(одній другій) частині житлового будинку, загальною площею 115,0 кв.м, 

Радкевича Вадима Анатолійовича по вулиці …, … – Україна, Чернігівська 

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

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

 

1.8. Ураховуючи договір між співвласниками про порядок володіння та 

користування спільним майном від 14 вересня 2020 року № 3035, власній 1/2 

(одній другій) частині житлового будинку, загальною площею 110,8 кв.м, 

Радкевича Юрія Анатолійовича по вулиці …, … – Україна, Чернігівська 

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

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

 

1.9. Ураховуючи договір про порядок володіння та користування 

будинком між учасниками спільної часткової власності від 17 вересня 2020 

року № 3433, власним 8/25 (восьми двадцять п’ятим) частинам житлового 

будинку, загальною площею 67,3 кв.м, Калініної Людмили Василівни, 

розташованим на власній земельній ділянці (кадастровий № 

7410100000:02:013:5143), загальною площею 0,0239 га, по вулиці … 

(колишній …), … – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця …, 

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

…, буд. …). 

 

1.10. Ураховуючи договір між співвласниками про порядок володіння 

та користування спільним майном від 17 вересня 2020 року № 3127, власній 

1/2 (одній другій) частині житлового будинку, загальною площею 47,8 кв.м, 

Ревенко Руслани Миколаївни, розташованій на власній земельній ділянці 

(кадастровий № 7410100000:01:039:5349), загальною площею 0,0482 га, по 

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

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

…, буд. …). 

 

1.11. Ураховуючи договір між співвласниками про порядок володіння 

та користування спільним майном від 17 вересня 2020 року № 3127, власній 

1/2 (одній другій) частині житлового будинку, загальною площею 62,9 кв.м, 

Шестак Ніни Іванівни по вулиці …, … – Україна, Чернігівська область, місто 

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

обл., м. Чернігів, вул. …, буд. …). 

 

1.12. Власним 5/18 (п’яти вісімнадцятим) частинам будівлі А-3, що 

відповідно до матеріалів технічної інвентаризації складаються з приміщень 

1-го поверху з 1-1 по 1-21, 1-21б, 1-31, 1-32, 1-33, 1-38, загальною площею 

1705,5 кв.м; приміщень 1-го поверху з 2-1 по 2-5, 2-2а, загальною площею 

176,5 кв.м.;  приміщень 2-го поверху з 1-2 по 1-17, 1-18а, з 1-9 по 1-24, 

загальною площею 347,2 кв.м, товариства з обмеженою відповідальністю «Ф-

ЛОГІСТИК» по вулиці Підводника Китицина (колишня вулиця Квітнева), 



15а – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Підводника 

Китицина, будинок 15а, нежитлове приміщення 1 (скорочена адреса – 

Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Підводника Китицина, буд. 15а-

1). 

 

1.13. Ураховуючи договір про поділ нерухомого майна, що є у спільній 

частковій власності від 17 вересня 2020 року № 1150, власному житловому 

будинку, загальною площею 42,3 кв.м, Поліщук Ольги Михайлівни по вулиці 

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

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

Чернігів, вул. …, буд. …). 

 

1.14. Ураховуючи договір про порядок володіння та користування 

житловим будинком від 25 листопада 2019 року № 897, власним 2/10 (двом 

десятим) частинам житлового будинку, загальною площею 41,6 кв.м, 

Швидченко Наталії Миколаївни, розташованим на власній земельній ділянці 

(кадастровий № 7410100000:02:013:0369), загальною площею 0,0168 га, по 

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

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

…, буд. …). 

 

1.15. Ураховуючи договір про встановлення конкретного порядку 

володіння та користування житловим будинком з господарськими будівлями 

та спорудами від 16 вересня 2020 року № 1644, власним 8/25 (восьми 

двадцять п’ятим) частинам житлового будинку, загальною площею 55,7 кв.м, 

Майорової Лілії Анатоліївни, розташованим на власній земельній ділянці 

(кадастровий № 7410100000:01:023:0343), загальною площею 0,0344 га, по 

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

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

обл., м. Чернігів, вул. …, буд. …). 

 

1.16. Ураховуючи договір про встановлення конкретного порядку 

володіння та користування житловим будинком з господарськими будівлями 

та спорудами від 16 вересня 2020 року № 1644, власним 17/25 (сімнадцяти  

двадцять п’ятим) частинам житлового будинку, загальною площею 94,1 кв.м, 

Подтерегер Марії Яківни, розташованим на власній земельній ділянці 

(кадастровий № 7410100000:01:023:0342), загальною площею 0,0396 га, по 

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

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

обл., м. Чернігів, вул. …, буд. …). 

 

2. Погодити присвоєння адрес об’єктам будівництва:  

 

2.1. Торговому приміщенню, загальною площею 65,5 кв.м, 

Чижевського Олександра Миколайовича, яке будується на підставі декларації 



про початок виконання будівельних робіт у підвальному поверсі 

адміністративно-торгових приміщень, у зв’язку з реконструкцією 

громадської вбиральні по вулиці П’ятницькій, 50 – Україна, Чернігівська 

область, місто Чернігів, вулиця П’ятницька, будинок 50а, нежитлове 

приміщення 1 (скорочена адреса – Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, 

вул. П’ятницька, буд. 50а-1). 

 

2.2. Торговому приміщенню, загальною площею 27,2 кв.м, 

Чижевського Олександра Миколайовича, яке будується на підставі декларації 

про початок виконання будівельних робіт у підвальному поверсі 

адміністративно-торгових приміщень, у зв’язку з реконструкцією 

громадської вбиральні  по вулиці П’ятницькій, 50 – Україна, Чернігівська 

область, місто Чернігів, вулиця П’ятницька, будинок 50а, нежитлове 

приміщення 2 (скорочена адреса – Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, 

вул. П’ятницька, буд. 50а-2). 

 

2.3. Торговому приміщенню, загальною площею 561,8 

кв.м,Чижевського Олександра Миколайовича, яке будується на підставі 

декларації про початок виконання будівельних робіт на першому і другому 

поверхах адміністративно-торгових приміщень, у зв’язку з реконструкцією 

громадської вбиральні по вулиці П’ятницькій, 50 – Україна, Чернігівська 

область, місто Чернігів, вулиця П’ятницька, будинок 50а, нежитлове 

приміщення 3 (скорочена адреса – Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, 

вул. П’ятницька, буд. 50а-3). 

 

3. Внести зміни до пункту 1.3. рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради від 09 квітня 2020 року № 152 «Про погодження 

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

викласти в такій редакції: «Ураховуючи ухвалу Новозаводського районного 

суду міста Чернігова від 15 липня 2020 року, власному житловому будинку, 

загальною площею 101,6 кв.м, Високоморної Ніни Степанівни, 

розташованому на власній земельній ділянці (кадастровий                                 

№ 7410100000:01:023:5502), загальною площею 0,0672 га, по вулиці … 

(колишня вулиця …), … – 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. 

 

Заступник міського голови                                                    О. ЛОМАКО 

 

 

Секретар міської ради                                                            Н. ХОЛЬЧЕНКОВА 

 


