
                 

  

 

          

УКРАЇНА 

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

 

_________ 2019 року                        м. Чернігів                                     № ___ 

 

 

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. Житловому будинку, загальною площею 80,4 кв.м, Ольховика Віталія 

Володимировича, розташованому на власній земельній ділянці (кадастровий                                  

№ 7410100000:01:012:5419), загальною площею 0,1 га, по вулиці …, … – 

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

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

 

1.2. Власній частині житлового будинку, загальною площею 70,9 кв.м, 

Карташова Сергія Миколайовича, розташованій на власній земельній ділянці 

(кадастровий № 7410100000:02:025:0196), загальною площею 0,0289 га, по 

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

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


  

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

буд. …).  

 

1.3. Власним 7/20 (семи двадцятим) частинам житлового будинку, 

загальною площею 67,7 кв.м, Литвиненко Валентини Єгорівни, розташованим 

на власній земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:02:018:0109), 

загальною площею 0,0241 га, по вулиці …, … – Україна, Чернігівська область, 

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

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

 

1.4. Ураховуючи договір між співвласниками про порядок володіння та 

користування спільним майном від 28 листопада 2016 року № 5158, власним 

9/20 (дев’яти двадцятим) частинам житлового будинку, загальною площею 43,3 

кв.м, Дайнеки Михайла Григоровича по вулиці …, … – Україна, Чернігівська 

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

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

 

1.5. Ураховуючи договір про поділ нерухомого майна від 11 жовтня 2019 

року № 5780, власному житловому будинку, загальною площею 39,1 кв.м, 

Борисенка Віктора Віталійовича по провулку …, … – Україна, Чернігівська 

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

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

 

1.6. Ураховуючи договір про поділ нерухомого майна від 11 жовтня 2019 

року № 5780, власному житловому будинку, загальною площею 43,2 кв.м, 

Петренко Любові Іванівни по провулку …, … – Україна, Чернігівська область, 

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

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

 

1.7. Ураховуючи договір про поділ нерухомого майна від 11 жовтня 2019 

року № 5780, власному житловому будинку, загальною площею 32,8 кв.м, 

Смолова Володимира Вікторовича по провулку …, … – Україна, Чернігівська 

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

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

 

1.8. Житловому будинку, загальною площею 176,3 кв.м, Дмитренко 

Наталії Іванівни по провулку …, … – Україна, Чернігівська область, місто 

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

обл., м. Чернігів, провул. …, буд. …). 

 

1.9. Житловому будинку, загальною площею 82,9 кв.м, Дерев’янко Ніни 

Федорівни, розташованому на власній земельній ділянці (кадастровий              

№ 7410100000:01:012:5071), загальною площею 0,0221 га, по вулиці …, … – 

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

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



  

 

1.10. Житловому будинку, загальною площею 74,8 кв.м, Ревка Івана 

Леонтійовича, розташованому на власній земельній ділянці (кадастровий                                  

№ 7410100000:02:025:0261), загальною площею 0,05 га, по вулиці …, … – 

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

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

 

1.11. Власним 11/20 (одинадцяти  двадцятим) частинам житлового 

будинку, загальною площею 56,0 кв.м, Макаро Ольги Петрівни, розташованим 

на власній земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:01:038:0240), 

загальною площею 0,0439 га, по вулиці …, … – Україна, Чернігівська область, 

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

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

 

1.12. Житловому будинку, загальною площею 68,5 кв.м, Дроздовської 

Наталії Георгіївни по вулиці …, … – Україна, Чернігівська область, місто 

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

м. Чернігів, вул. …, буд. …). 

 

1.13. Ураховуючи договір про поділ житлового будинку з господарськими 

будівлями та спорудами від 22 жовтня 2019 року № 1183, власному житловому 

будинку, загальною площею 62,1 кв.м, Синявського Віктора Костянтиновича, 

розташованому на власній земельній ділянці (кадастровий                                  

№ 7410100000:01:002:5026), загальною площею 0,0492 га, 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 поділ житлового будинку з господарськими 

будівлями та спорудами від 22 жовтня 2019 року № 1183, власному житловому 

будинку, загальною площею 64,5 кв.м, Синявського Михайла Костянтиновича, 

розташованому на власній земельній ділянці (кадастровий                                  

№ 7410100000:01:002:5252), загальною площею 0,0233 га, по вулиці … 

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

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

…, буд. …). 

 

1.15. Ураховуючи рішення апеляційного суду Чернігівської області від 6 

липня 2018 року, власним 27/100 (двадцяти семи сотим) частинам житлового 

будинку, загальною площею 22,4 кв.м, Лугіної Валентини Іванівни та Лугіна 

Сергія Миколайовича по вулиці …, … – Україна, Чернігівська область, місто 

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

м. Чернігів, вул. …, буд. …). 

 



  

1.16. Власним 5/9 (п’яти дев’ятим) частинам житлового будинку, 

загальною площею 59,9 кв.м, Білоусова Олександра Івановича, розташованим 

на власній земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:01:020:0253), 

загальною площею 0,0232 га, по провулку …, … – Україна, Чернігівська 

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

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

 

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

площею 89,3 кв.м, Лаврика Юрія Миколайовича, розташованій на власній 

земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:02:034:0326), загальною площею 

0,0331 га, по вулиці … (колишня вулиця …), … – Україна, Чернігівська 

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

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

 

1.18. Будівлі насосної станції, загальною площею 13,7 кв.м, товариства з 

обмеженою відповідальністю «Основа-Буд-7» по вулиці Шевченка, 114/1 

(будівельна адреса) – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця 

Шевченка, будинок 114в (скорочена адреса – Україна, Чернігівська обл.,          

м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 114в). 

 

1.19. Житловому будинку, загальною площею 105,2 кв.м, Ткаченко Олега 

Миколайовича, розташованому на власній земельній ділянці (кадастровий                                  

№ 7410100000:01:010:0484), загальною площею 0,0299 га, по вулиці …, … – 

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

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

 

1.20. 60-квартирному житловому будинку, загальною площею 3469,2 

кв.м, з вбудовано-прибудованими приміщеннями збудованого дочірнім 

підприємством «УкрСіверБуд» закритого акціонерного товариства «ДСК» на 

замовлення приватного акціонерного товариства «Чернігівська взуттєва 

фабрика «Берегиня» по вулиці Козацькій, 15а  – Україна, Чернігівська область, 

місто Чернігів, вулиця Козацька, будинок 9а (скорочена адреса – Україна, 

Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Козацька, буд. 9а). 

 

2. Погодити присвоєння адреси об’єктам будівництва: 

 

2.1 Багатоквартирному житловому будинку № 2 (будівельний номер) із 

приміщеннями соціально-побутового призначення приватного акціонерного 

товариства «Олімп», який будується на підставі декларації про початок 

виконання будівельних робіт по проспекту Миру суміжно з автозаправною 

станцією «САТКО» – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, проспект 

Миру, будинок 277а (скорочена адреса – Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, 

просп. Миру, буд. 277а). 

 



  

2.2. Квартирі Іваненко Ольги Іванівни, яка буде утворена шляхом 

реконструкції власної квартири № … у багатоквартирному житловому будинку 

№ … по вулиці … – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця …, 

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

Чернігів, вул. …, буд. …, кв. …). 

 

2.3. Квартирі Іваненко Ольги Іванівни, яка буде утворена шляхом 

реконструкції власної квартири № … у багатоквартирному житловому будинку 

№ … по вулиці … – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця …, 

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

Чернігів, вул. …, буд. …, кв. …). 

 

2.4. Багатоквартирному житловому будинку підвищеної комфортності 

серії «УСБ-2015» з вбудованими об’єктами соціальної інфраструктури, 

господарськими приміщеннями та автономним джерелом теплопостачання в 

кожній квартирі приватного акціонерного товариства «Чернігівська взуттєва 

фабрика «Берегиня», який будується на підставі дозволу на виконання 

будівельних робіт по вулиці Козацькій, 15а (№ 2 – будівельна адреса) – 

Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Козацька, будинок 9б 

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

9б). 

 

3. Внести зміни: 

 

3.1. До пункту 1.9. рішення виконавчого комітету Чернігівської міської 

ради від 13 вересня 2019 року № 352 «Про погодження присвоєння адрес 

об’єктам  будівництва та об’єктам нерухомого майна» і викласти в такій 

редакції: «Ураховуючи договір реального поділу житлового будинку від 16 

серпня 2005 року № 2617, власному житловому будинку, загальною площею 

118,8 кв.м, Коверзнева Вадима Олександровича, розташованому на власній 

земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:02:026:5045), загальною площею 

0,0287 га, по вулиці …, … – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, 

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

Чернігів, вул. …, буд. …)». 

 

3.2. До пункту 1.6. рішення виконавчого комітету Чернігівської міської 

ради від 12 березня 2019 року № 99 «Про присвоєння та зміну поштових адрес 

об’єктам  нерухомого майна» і викласти в такій редакції: «Ураховуючи договір 

про встановлення конкретного порядку володіння та користування житловим 

будинком з господарськими будівлями та спорудами від 26 квітня 2019 року   

№ 428, власним 2/5 (двом п’ятим) частинам житлового будинку, загальною 

площею 49,6 кв.м, Магули Олександра Яковича 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 

 

 


