
                 

  
 

          

УКРАЇНА 
     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
  Р І Ш Е Н Н Я 

 
02 вересня 2021 року                      м. Чернігів                                     № 534 
 
 
Про 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 пунктом 11 статті 37 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтями 263, 264, 265 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр»,  
Порядком присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021 року  
№ 690, виконавчий комітет міської ради вирішив:  

 
1. Присвоїти адреси об’єктам нерухомого майна: 
 
1.1. 80-квартирному житловому будинку, загальною площею 5660,0 кв.м, 

по вулиці Шевченка, 114/1 (будівельна адреса) та 80-квартирному житловому 
будинку, загальною площею 6322,4 кв.м, з вбудовано-прибудованими 
приміщеннями з автономним джерелом теплопостачання для розміщення кафе 
та підземних гаражів для автомобілів управління капітального будівництва 
Чернігівської міської ради по вулиці Шевченка, 114/2 (будівельна адреса) – 
Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Шевченка, будинок    
114-А. 

 
1.2. Ураховуючи договір про поділ нерухомого майна від 3 серпня 2021 

року № 5069, власному приміщенню магазину непродовольчих товарів, 
загальною площею 71,9 кв.м, Валькова Сергія Яковича, розташованому на 
першому поверсі багатоквартирного житлового будинку № 17 по вулиці 
Льотній (колишня вулиця Червоногвардійська) – Україна, Чернігівська область, 
місто Чернігів, вулиця Льотна, будинок 17, нежитлове приміщення 1. 

 



  
1.3. Ураховуючи договір про поділ нерухомого майна від 3 серпня 2021 

року № 5069, власному приміщенню магазину непродовольчих товарів, 
загальною площею 175,1 кв.м, Валькова Сергія Яковича, розташованому на 
першому поверсі багатоквартирного житлового будинку № 17 по вулиці 
Льотній (колишня вулиця Червоногвардійська) – Україна, Чернігівська область, 
місто Чернігів, вулиця Льотна, будинок 17, нежитлове приміщення 2. 

 
1.4. Ураховуючи договір про поділ нерухомого майна від 3 серпня 2021 

року № 5069, власному приміщенню магазину непродовольчих товарів, 
загальною площею 173,1 кв.м, Сагіна Юрія Сергійовича, розташованому на 
першому поверсі багатоквартирного житлового будинку № 17 по вулиці 
Льотній (колишня вулиця Червоногвардійська) – Україна, Чернігівська область, 
місто Чернігів, вулиця Льотна, будинок 17, нежитлове приміщення 3. 

 
1.5. Ураховуючи договір про поділ нерухомого майна від 16 серпня 2021 

року № 5246, власному житловому будинку, загальною площею 69,1 кв.м, 
Кириченка Володимира Валерійовича  по вулиці … (колишня вулиця …), … – 
Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця …, будинок … . 

 
1.6. Ураховуючи договір про поділ нерухомого майна від 16 серпня 2021 

року № 5246, власному житловому будинку, загальною площею 66,1 кв.м, 
Кириченко Прасковії Андріївни  по вулиці … (колишня вулиця …), … – 
Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця …, будинок … . 

 
1.7. Ураховуючи договір про поділ нерухомого майна від 4 серпня 2021 

року № 5119, власному житловому будинку, загальною площею 76,2 кв.м, 
Ворони Тетяни Володимирівни, розташованому на власній земельній ділянці 
(кадастровий № 7410100000:01:023:5362), загальною площею 0,0727 га, по 
вулиці …, … – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця …, 
будинок …. 

 
1.8. Ураховуючи договір про поділ нерухомого майна від 4 серпня 2021 

року № 5119, власному житловому будинку, загальною площею 50,4 кв.м, 
Симоненка Валерія Миколайовича по вулиці …, … – Україна, Чернігівська 
область, місто Чернігів, вулиця …, будинок …. 

 
1.9. Ураховуючи договір про поділ нерухомого майна від 4 серпня 2021 

року № 5119, власному житловому будинку, загальною площею 21,3 кв.м, 
Симоненка Дениса Валерійовича, розташованому на власній земельній ділянці 
(кадастровий № 7410100000:01:023:0129), загальною площею 0,0229 га,  по 
вулиці …, … – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця …, 
будинок …. 

 
1.10. Ураховуючи договір про поділ нерухомого майна від 5 серпня 2021 

року № 5168, власному житловому будинку, загальною площею 151,2 кв.м, 



  
Лемешовець Валентини Миколаївни, розташованому на власній земельній 
ділянці (кадастровий № 7410100000:02:026:5462), загальною площею 0,0473 га,  
по вулиці …, … – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця …, 
будинок …. 

 
1.11. Ураховуючи договір про поділ нерухомого майна від 5 серпня 2021 

року № 5168, власному житловому будинку, загальною площею 153,6 кв.м, 
Решетника Михайла Володимировича, розташованому на власній земельній 
ділянці (кадастровий № 7410100000:02:026:5461), загальною площею 0,025 га,  
по вулиці …, … – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця …, 
будинок …. 

 
1.12. Власній 1/3 (одній третій) частині житлового будинку, загальною 

площею 92,9 кв.м, Шуст Галини Петрівни по вулиці …, … – Україна, 
Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця …, будинок …. 

 
1.13. Ураховуючи договір про поділ нерухомого майна від 3 серпня 2021 

року № 3099, власному житловому будинку, загальною площею 62,2 кв.м, 
Пічевського Василя Миколайовича по вулиці …, … – Україна, Чернігівська 
область, місто Чернігів, вулиця …, будинок …. 

 
1.14. Ураховуючи договір про поділ нерухомого майна від 3 серпня 2021 

року № 3099, власному житловому будинку, загальною площею 57,2 кв.м, 
Пічевської Олесі Василівни по вулиці …, … – Україна, Чернігівська область, 
місто Чернігів, вулиця …, будинок …. 

 
1.15. Нежитловому приміщенню, загальною площею 43,0 кв.м, яке 

належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернігова, 
розташованому на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку     
№ 37 по вулиці Івана Мазепи – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, 
вулиця Івана Мазепи, будинок 37, нежитлове приміщення 2. 

 
1.16. Нежитловому приміщенню, загальною площею 36,4 кв.м, яке 

належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернігова, 
розташованому у підвальному поверсі багатоквартирного житлового будинку 
№ 42 по проспекту Миру – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, 
проспект Миру, будинок 42, нежитлове приміщення 1п. 

 
1.17. Нежитловому приміщенню, загальною площею 12,6 кв.м, яке 

належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернігова, 
розташованому у підвальному поверсі багатоквартирного житлового будинку 
№ 7 по вулиці Любецькій – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, 
вулиця Любецька, будинок 7, нежитлове приміщення 7. 

 



  
2. Присвоїти адресу об’єкту будівництва – житловому будинку 

Григоренко Ганни Анатоліївни, який будується на підставі повідомлення про 
початок виконання будівельних робіт на власній земельній ділянці 
(кадастровий № 7410100000:02:026:0381), загальною площею 0,0468 га, по 
вулиці … (колишня вулиця …), … – Україна, Чернігівська область, місто 
Чернігів, вулиця …, будинок …. 

 
3. Внести зміни до пункту 1.9. рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради від 17 червня 2021 року № 357 «Про погодження 
присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна» і 
викласти в такій редакції: «Ураховуючи рішення Деснянського районного суду 
міста Чернігова від 25 березня 2021 року, власному житловому будинку, 
загальною площею 71,7 кв.м, Дмитренко Валентини Петрівни по провулку … 
(колишній провулок …), … – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, 
вулиця …, будинок … (скорочена адреса – Україна, Чернігівська обл., м. 
Чернігів, вул. …, буд. …)». 

 
4. Підпункт 1.24. пункту 1. рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради від 3 жовтня 2019 року № 394 «Про погодження присвоєння адрес 
об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна» щодо погодження 
присвоєння 80-квартирному житловому будинку, загальною площею 5660,0 
кв.м, управління капітального будівництва Чернігівської міської ради по вулиці 
Шевченка, 114/1 (будівельна адреса) адреси – Україна, Чернігівська область, 
місто Чернігів, вулиця Шевченка, будинок 114-А визнати таким, що втратив 
чинність. 

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Атрощенка О. А. 
 
 
 
Міський голова                                                               Владислав АТРОШЕНКО 
 
 
 
Секретар міської ради                                                       Олександр ЛОМАКО 
 
 
 
 
 
 
 


