
                 

  

 

          

УКРАЇНА 

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 грудня 2019 2019 року                 м. Чернігів                                     № 543 

 

 

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. Будівлі магазину продовольчих товарів, загальною площею 134,1 

кв.м, Опарія Олександра Михайловича, реконструйованому із власної будівлі 

приймального пункту магазину, розташованому на орендованій земельній 

ділянці (кадастровий № 7410100000:02:015:0418), загальною площею 0,0173 га,  

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

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

буд. …).  

 

1.2. Садівничому товариству «ПРИРОДА», розташованому на території 

міста Чернігова, в районі Котів, обласна лікарня, автошлях на село Півці – 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0681-19#n14
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Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Михалевича, 9 (скорочена 

адреса – Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Михалевича, 9). 

 

1.3. Власному житловому будинку, загальною площею 49,9 кв.м, Єрмак 

Людмили Іванівни по вулиці …, … – Україна, Чернігівська область, місто 

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

м. Чернігів, вул. …, буд. …). 

 

1.4. Власній частині житлового будинку, загальною площею 37,2 кв.м, 

Сулім Валентини Іллівни по вулиці …, … – Україна, Чернігівська область, 

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

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

 

1.5. Ураховуючи рішення Новозаводського районного суду міста 

Чернігова від 4 жовтня 2019 року, власному житловому будинку, загальною 

площею 53,3 кв.м, Медвідь Олени Олександрівни, розташованому на 

орендованій земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:01:038:0140), 

загальною площею 0,0292 га, по вулиці … (колишня вулиця …), … – Україна, 

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

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

 

1.6. Житловому будинку, загальною площею 111,5 кв.м, Колобиліної 

Тетяни Дмитрівни, розташованому на власній земельній ділянці (кадастровий 

№ 7410100000:02:025:0068), загальною площею 0,0707 га, по вулиці …, … – 

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

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

 

1.7. Ураховуючи ухвалу Новозаводського районного суду міста Чернігова 

від 5 березня 2019 року, власному житловому будинку, загальною площею 95,7 

кв.м, Коломійця Валентина Миколайовича по вулиці …, … – Україна, 

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

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

 

1.8. Ураховуючи договір про поділ нерухомого майна від 13 грудня 2019 

року № 1932, власному адміністративно-виробничому корпусу, загальною 

площею 2602,8 кв.м, приватного акціонерного товариства «АТП 2550», 

розташованому на орендованій земельній ділянці (кадастровий № 

7410100000:02:034:0276), загальною площею 0,1687 га, по вулиці Менделєєва, 5 

– Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Менделєєва, будинок 7 

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

буд. 7). 

 

1.9. Приміщенню магазину непродовольчих товарів, загальною площею 

154,8 кв.м, товариства з обмеженою відповідальністю «ОСНОВА-БУД-7», 

реконструйованому із частин власних нежитлових будівель магазинів № 3,          



  

№ 4, № 5 по вулиці Незалежності, 42 – Україна, Чернігівська область, місто 

Чернігів, вулиця Незалежності, будинок 42, нежитлове приміщення 3 

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

буд. 42-3).  

 

1.10. Приміщенню магазину непродовольчих товарів, загальною площею 

25,3 кв.м, товариства з обмеженою відповідальністю «ОСНОВА-БУД-7», 

реконструйованому із частини власної нежитлової будівлі магазину № 4 по 

вулиці Незалежності, 42 – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця 

Незалежності, будинок 42, нежитлове приміщення 4 (скорочена адреса – 

Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Незалежності, буд. 42-4).  

 

1.11. Приміщенню магазину непродовольчих товарів, загальною площею 

78,3 кв.м, товариства з обмеженою відповідальністю «ОСНОВА-БУД-7», 

реконструйованому із частини власних нежитлових будівель магазинів № 4 та 

№ 5 по вулиці Незалежності, 42 – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, 

вулиця Незалежності, будинок 42, нежитлове приміщення 5 (скорочена адреса – 

Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Незалежності, буд. 42-5).  

 

1.12. Частині власної виробничої будівлі А-3, загальною площею 12228,9 

кв.м, приватного акціонерного товариства «Чексіл-Автосервіс» по вулиці Івана 

Мазепи, 66/1, корпус 1 – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця 

Івана Мазепи, будинок 66/1, корпус 1, нежитлове приміщення 2 (скорочена 

адреса – Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд. 66/1, 

корп.1-2). 

 

2. Погодити присвоєння адреси об’єктам будівництва: 

 

2.1. Підсобним приміщенням Курінського Костянтина Вікторовича, які 

будуть утворені шляхом реконструкції власного нежитлового приміщення 

гаража на підставі декларації про початок виконання будівельних робіт, 

розташованого на орендованій земельній ділянці (кадастровий № 

7410100000:01:029:0139), загальною площею 0,0931 га, по вулиці …, … – 

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

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

 

2.2. Квартирі товариства з обмеженою відповідальністю «ОСНОВА-БУД-

7», яка на підставі містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки 

буде утворена шляхом реконструкції частини власної житлової квартири № 31, 

розташованої на дев’ятому поверсі багатоквартирного житлового будинку № 

114а по вулиці Шевченка – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, 

вулиця Шевченка, будинок 114а, квартира 31 (скорочена адреса – Україна, 

Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 114а, кв. 31). 

 



  

2.3. Квартирі товариства з обмеженою відповідальністю «ОСНОВА-БУД-

7», яка на підставі містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки 

буде утворена шляхом реконструкції частини власної житлової квартири № 31, 

розташованої на десятому поверсі багатоквартирного житлового будинку № 

114а по вулиці Шевченка – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, 

вулиця Шевченка, будинок 114а, квартира 31а (скорочена адреса – Україна, 

Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 114а, кв. 31а). 

 

2.4. Квартирі товариства з обмеженою відповідальністю «ЖИТЛОВИЙ 

КОМПЛЕКС «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ», яка на підставі містобудівних умов та 

обмежень забудови земельної ділянки буде утворена шляхом реконструкції 

частини власної житлової квартири № 80, розташованої на дев’ятому поверсі 

багатоквартирного житлового будинку № 114а по вулиці Шевченка – Україна, 

Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Шевченка, будинок 114а, квартира 

80 (скорочена адреса – Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, 

буд. 114а, кв. 80). 

 

2.5. Квартирі товариства з обмеженою відповідальністю «ЖИТЛОВИЙ 

КОМПЛЕКС «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ», яка на підставі містобудівних умов та 

обмежень забудови земельної ділянки буде утворена шляхом реконструкції 

частини власної житлової квартири № 80, розташованої на десятому поверсі 

багатоквартирного житлового будинку № 114а по вулиці Шевченка – Україна, 

Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Шевченка, будинок 114а, квартира 

80а (скорочена адреса – Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, 

буд. 114а, кв. 80а). 

 

2.6. Будівлі спортивного залу для загальноосвітнього навчального закладу 

№ 11, яка буде збудована на підставі містобудівних умов та обмежень забудови 

земельної ділянки по проспекту Миру, 137 – Україна, Чернігівська область, 

місто Чернігів, проспект Миру, будинок 137а (скорочена адреса – Україна, 

Чернігівська обл., м. Чернігів, просп. Миру, буд. 137а). 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Атрощенка О. А. 

 

 

 

Міський голова                                                                          В. АТРОШЕНКО 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                 Н. ХОЛЬЧЕНКОВА 

 

 


