
          
 

         
УКРАЇНА

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Р І Ш Е Н Н Я

 2019 року        м. Чернігів № 

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 «ТАНАК» для 
реконструкції будівлі складу ПММ для розміщення адміністративно-побутових 
приміщень, гаража з влаштуванням автономного джерела теплопостачання на 
орендованій земельній ділянці по вул. Любецькій, 60 в м. Чернігові.

1.2. Сподаренку Юрію Михайловичу для реконструкції власної квартири 
№ 1 по вул. Коцюбинського, 47 в м. Чернігові для розміщення салону краси.

1.3. Авраменку Віктору Вікторовичу для реконструкції нежитлового 
приміщення аптеки для розміщення магазину непродовольчих товарів без зміни 
зовнішньої конфігурації по вул. Толстого, 102 в м. Чернігові.

1.4. Дударчуку Михайлу Івановичу для реконструкції власної квартири   
№ 3 та нежитлового приміщення 3 по вул. Незалежності, 21 в м. Чернігові для 
розміщення стоматологічного кабінету із окремим входом за рахунок власного 
приміщення.



1.5. Заєць Ользі Володимирівні для реконструкції власної квартири № 37 
по вул. Красносільського, 71б в м Чернігові для розміщення салону краси.

1.6. Виборновій Анні Станіславівні для реконструкції власної квартири  
№ 22 по вул. Івана Мазепи, 29 в м. Чернігові для розміщення магазину 
непродовольчих товарів.

1.7. Шурубурі Ігорю Миколайовичу для реконструкції власної квартири  
№ 18 по вул. Коцюбинського, 69а в м. Чернігові для розміщення закладу 
медичної консультації з окремим входом за рахунок власних приміщень.

1.8. Ковтуну Антону Олександровичу, Ковтуну Денису Олександровичу, 
Ковтун Світлані Костянтинівні для реконструкції власної квартири № 36 по 
вул. Київській, 6 в м. Чернігові для розміщення салону краси з окремим входом 
за рахунок власних приміщень.

1.9. Льодовій Ніні Сергіївні для реконструкції власної квартири № 1 по 
вул. 1-го Травня, 163 в м. Чернігові для розміщення стоматологічного кабінету.

1.10. Шеремет Ользі Василівні для реконструкції власної квартири № 2/8 
по вул. Івана Мазепи, 68а в м. Чернігові для розміщення магазину чаю та кави з 
влаштуванням окремого входу за рахунок власних приміщень.

1.11. Фізичній особі - підприємцю Пекуру Олександру Миколайовичу для 
реконструкції орендованого нежитлового приміщення для розміщення кав’ярні 
з влаштуванням окремого входу за рахунок власних приміщень по просп. 
Перемоги, 90, приміщення 4 в м. Чернігові.

1.12. Товариству з обмеженою відповідальністю «Денар – Люкс» для 
будівництва багатоквартирного житлового будинку № 1 (будівельний номер) з 
вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями на орендованій 
земельній ділянці в кварталі вулиць Льотної, Волковича, меж території 171 
військового заводу і військового ліцею.

1.13. Харенку Олександру Вікторовичу для реконструкції власного 
нежитлового приміщення з надбудовою другого та третього поверхів для 
розміщення стоматологічного кабінету та офісних приміщень по вул. 
Волковича, 2б в м. Чернігові.

2. Внести зміни:

2.1. До пункту 10 розділу «Загальні дані» містобудівних  умов  та  
обмежень  забудови  земельної ділянки від  09.11.2015 № 02-01/173, наданих 
управлінню капітального будівництва Чернігівської міської ради для 
будівництва багатоповерхового житлового будинку з автономним джерелом 



теплопостачання в кожній квартирі, з вбудовано-прибудованими 
приміщеннями з автономним джерелом теплопостачання для розміщення кафе 
та підземних гаражів для автомобілів на земельній ділянці, яка знаходиться в 
постійному користуванні по вул. Шевченка, 114/2 (будівельна адреса)  в           
м. Чернігові.

2.2. До пункту 1.9. рішення виконавчого комітету Чернігівської міської 
ради від 06.06.2017 № 248 «Про затвердження та надання містобудівних умов і 
обмежень забудови земельних ділянок» та викласти в такій редакції: 
«Товариству з обмеженою відповідальністю «Топаз» для будівництва 
багатоповерхового житлового будинку № 2 (будівельний номер) з автономним 
джерелом теплопостачання в кожній квартирі з вбудовано-прибудованими 
приміщеннями з автономним джерелом теплопостачання на орендованій 
земельній ділянці по вул. Кільцевій, 14 у м. Чернігові».

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

Міський голова                                                                         В.  АТРОШЕНКО 

Секретар міської ради                                                                 Н. ХОЛЬЧЕНКОВА
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