
          
 

         
УКРАЇНА

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Р І Ш Е Н Н Я

20 грудня  2019 року        м. Чернігів № 545

Про затвердження та надання
містобудівних умов і обмежень 
забудови земельних ділянок

Розглянувши клопотання керівників підприємств та організацій, 
звернення власників/користувачів земельних ділянок, пропозиції управління 
архітектури та містобудування міської ради та керуючись підпунктом 9 пункту 
«а» частини 1 статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», абзацом 4 частини 1 статті 14 Закону України «Про основи 
містобудування», статтею 29  Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», рішенням Чернігівської міської ради від 31 травня 2007 року «Про 
делегування повноважень» (17 сесія 5 скликання) із доповненнями (52 сесія 5 
скликання), виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити  та  надати  містобудівні   умови   і    обмеження    забудови 
земельної ділянки:

1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Житловий комплекс 
«Шевченківський» для реконструкції власної дворівневої житлової квартири         
№ 80 для улаштування двох окремих квартир по поверхам по вул. Шевченка, 
114а в м. Чернігові.

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Основа-Буд-7» для 
реконструкції власної дворівневої житлової квартири № 31 для улаштування 
двох окремих квартир по поверхам по вул. Шевченка, 114а в м. Чернігові.

1.3. Апекуновій Олесі Миколаївні для будівництва складських приміщень 
на орендованій земельній ділянці по пров. Гомельському, 17 замість існуючої 
непридатної до експлуатації споруди.

1.4. Комунальному підприємству «Чернігівбудінвест» Чернігівської 
міської ради для будівництва багатоквартирного житлового будинку по         
вул. Єлецькій, 7а в м. Чернігові на земельній ділянці, яка перебуває в 
постійному користуванні.



2. Внести зміни до назви об’єкта будівництва та пункту 1 розділу 
«Загальні дані» містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки 
від 16 листопада 2017 року № 02-01/134, наданих управлінню капітального 
будівництва Чернігівської міської ради для будівництва спортивного залу для 
загальноосвітнього навчального закладу № 11 по проспекту Миру, 137а в         
м.   Чернігові.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови  Атрощенка О. А.

Заступник міського О. ЛОМАКО
голови  

Секретар міської ради                                                                Н. ХОЛЬЧЕНКОВА
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