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УКРАЇНА

    ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
   Р І Ш Е Н Н Я

 2020 року          м. Чернігів № 54/VII-___

Про надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою
щодо відведення земельних 
ділянок, технічних документацій
із землеустрою юридичним та
фізичним особам

Розглянувши клопотання, заяви юридичних та фізичних осіб, пропозиції 
управління земельних ресурсів міської ради, керуючись Земельним кодексом 
України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про 
землеустрій", Чернігівська міська рада вирішила:

1. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення:
1.1 Ураховуючи договори купівлі-продажу нерухомого майна від 28 

травня 2019 року № 5537 та № 5538, товариству з обмеженою відповідальністю 
"ПІВНІЧ ОПТ ТОРГ" на земельну ділянку, орієнтовною площею 0,3000 га, по 
вул. Івана Мазепи, 78 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості з подальшою передачею ділянки в оренду.

1.2 Ураховуючи договори купівлі-продажу нерухомого майна від 02 
жовтня 2019 року № 9894 та № 9895, приватному підприємству "Примо" на 
земельну ділянку, орієнтовною площею 0,4621 га, по вул. Івана Мазепи, 78 для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості з 
подальшою передачею земельної ділянки в оренду.

1.3 Ураховуючи договір купівлі-продажу нерухомого майна від 03 липня 
2019 року № 6552, товариству з обмеженою відповідальністю "ГРІН ГАЗ 
ГРУП" на земельну ділянку, орієнтовною площею 0,9095 га, по вул. Івана 
Мазепи, 78 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості з подальшою передачею земельної ділянки в оренду.

1.4 Ураховуючи рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 
від 17 вересня 2019 року № 48721113 та № 48718903, Васюшкіну Олексію 
Івановичу на земельну ділянку, орієнтовною площею 0,2500 га, по вул. Івана 
Мазепи, 78 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
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будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості з подальшою передачею земельної ділянки в оренду.

1.5 Ураховуючи договори купівлі-продажу нерухомого майна від 20 
березня  2020 року № 1786 та № 1787, приватному підприємству "Фірма "ГОЛД 
ТРАНС" на земельну ділянку, орієнтовною площею 2,0000 га, по вул. Івана 
Мазепи, 78 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості з подальшою передачею земельної ділянки в оренду.

1.6 Акціонерному товариству "Чернігівобленерго" на земельну ділянку, 
орієнтовною площею 0,1480 га, по вул. Мозирській, вул. Тичини та                      
вул. Смирнова для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для 
прокладання кабельної лінії 10 кВ) з подальшою передачею земельної ділянки в 
оренду.

1.7 Акціонерному товариству "Чернігівобленерго" на земельну ділянку, 
орієнтовною площею 0,0925 га, по вул. Колоскових та вул. Ватутіна для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для прокладання кабельної 
лінії 10 кВ) з подальшою передачею земельної ділянки в оренду.

1.8 Акціонерному товариству "Чернігівобленерго" на земельну ділянку, 
орієнтовною площею 0,0044 га, в районі провулку Миколи Василенка для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для будівництва ТП 10/0,4 
кВ) з подальшою передачею земельної ділянки в оренду.

1.9 Службі автомобільних доріг у Чернігівській області на земельну 
ділянку, орієнтовною площею 4,0000 га, південний під'їзд до міста Чернігова,  
для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства (для експлуатації та обслуговування міжнародної 
автомобільної дороги загального користування державного значення М-01 
Київ-Чернігів-Нові Яриловичі) з подальшою передачею земельної ділянки в 
постійне користування.

1.10 Службі автомобільних доріг у Чернігівській області на земельну 
ділянку, орієнтовною площею 0,3000 га, під'їзд до міста Чернігова, для 
розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства (для експлуатації та обслуговування регіональної 
автомобільної дороги загального користування державного значення Р-56 
Чернігів-Пакуль-КПП "Славутич"-Чорнобиль) з подальшою передачею 
земельної ділянки в постійне користування.

1.11 Управлінню Служби безпеки України в Чернігівській області на 
земельну ділянку, орієнтовною площею 0,1600 га, суміжно з будинком 86 по 
вул. Коцюбинського, для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової 
інфраструктури з подальшою передачею земельної ділянки в постійне 
користування.

1.12 Дочірньому підприємству "ЧПК-ТРЕЙД-01" відкритого 



3

акціонерного  товариства "Чернігівський плодоовочевий комбінат" на земельну 
ділянку, орієнтовною площею 0,0191 га, по вул. Інструментальній, 5 для 
розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу (для переобладнання  та 
використання вагової під пункт технічного обслуговування автотранспорту) з 
подальшою передачею земельної ділянки в оренду.

1.13 Ураховуючи свідоцтво про право власності від 14 січня 2010 року, 
приватному акціонерному товариству "Чернігівоблбуд" на земельну ділянку, 
орієнтовною площею 1,5000 га, по вул. Попова, 21 для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості з подальшою передачею 
земельної ділянки в оренду.

1.14 Ураховуючи договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 
20 січня  2020 року № 112, товариству з обмеженою відповідальністю 
"БРЕМЕН-ТРАНС" на земельну ділянку, орієнтовною площею 0,0260 га, по 
вул. Гагаріна, 4 для будівництва та обслуговування будівель ринкової 
інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 
будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) з 
подальшою передачею земельної ділянки в оренду.

1.15 Фізичній особі-підприємцю Стасюк Валентині Григорівні на 
земельну ділянку, орієнтовною площею 0,2500 га, по вул. Красносільського, 55 
для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних 
послуг та допоміжних операцій з подальшою передачею земельної ділянки в 
оренду.

1.16 Комунальному підприємству "Чернігівбудінвест" Чернігівської 
міської ради на земельну ділянку, орієнтовною площею 0,4700 га, на перехресті 
вул. Чернишевського та вул. Мстиславської для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та 
ринкової інфраструктури з подальшою передачею земельної ділянки в постійне 
користування.

1.17 Комунальному підприємству "Чернігівбудінвест" Чернігівської 
міської ради на земельну ділянку, орієнтовною площею 0,6000 га, по                   
провулку Коцюбинського, 5-а для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та 
ринкової інфраструктури (для будівництва групи житлових будинків з 
об’єктами соціального призначення) з подальшою передачею земельної ділянки 
в постійне користування.

1.18 Ураховуючи свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 08 
жовтня 2013 року № 10490613, товариству з обмеженою відповідальністю 
"Відродження старого міста" на земельну ділянку, орієнтовною площею 0,0432 
га, по проспекту Миру, 194 корпус 12 для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування з подальшою 
передачею земельної ділянки в оренду.

1.19 Управлінню капітального будівництва Чернігівської міської ради на 
земельну ділянку, орієнтовною площею 4,6400 га, в районі вул. Кільцевої,            
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- Волошкової, Калинової та Дачної для будівництва та обслуговування об'єктів 
фізичної культури і спорту з подальшою передачею земельної ділянки в 
постійне користування.

1.20 Управлінню житлово-комунального господарства Чернігівської 
міської ради на земельну ділянку, орієнтовною площею 0,6500 га, на перехресті 
проспекту Миру та вул. Єлецької для розміщення та експлуатації закладів з 
обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення з подальшою 
передачею земельної ділянки в постійне користування.

2. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі:

2.1 Ураховуючи постанову Верховного суду України від 01 квітня 2019 
року по справі № 751/8887/15-ц, управлінню земельних ресурсів Чернігівської 
міської ради на земельну ділянку, орієнтовною площею 0,2580 га, по                       
вул. Любецькій, 46-б для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості (для обслуговування виробничої території). 

2.2 Ураховуючи постанову Верховного суду України від 01 квітня 2019 
року по справі № 751/8887/15-ц, управлінню земельних ресурсів Чернігівської 
міської ради на земельну ділянку, орієнтовною площею 0,1019 га, по                       
вул. Любецькій, 46 для будівництва та обслуговування будівель ринкової 
інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 
будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку), (для 
експлуатації частини об'єкту нерухомості – складу).

2.3 Ураховуючи договір дарування нерухомого майна від 03 березня 2020 
року № 1407, Редьці Марії Петрівні на земельну ділянку, орієнтовною площею 
0,9395 га, по вул. Ріпкинській, 27 для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості з подальшою передачею земельної 
ділянки в оренду, при умові встановлення обмеження на частину земельної 
ділянки з метою проїзду на транспортному засобі по наявному шляху 
суміжному землекористувачу. 

2.4 Ураховуючи рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 
від 31 січня 2020 року № 50907657, товариству з обмеженою відповідальністю 
"Ліберті Капітал" на земельну ділянку, орієнтовною площею 0,5608 га, по                               
вул. Володимира Дрозда, 7 для будівництва та обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та 
інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) з 
подальшою передачею земельної ділянки в оренду.

3. Надати згоду на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі, яка 
перебуває в постійному користуванні:
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3.1 Комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської 
ради на земельну ділянку, орієнтовною площею 0,5818 га, по вул. Івана Мазепи, 
51 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

3.2 Комунальному підприємству "Паркування та ринок" Чернігівської 
міської ради на земельну ділянку, орієнтовною площею 0,1849 га, по вул. Івана 
Мазепи, 53 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для 
розміщення автостоянки).

3.3 Приватному акціонерному товариству "Ресторан "Градецький" на 
земельну ділянку, орієнтовною площею 0,6340 га, по проспекту Миру, 68 для 
будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів 
громадського харчування.

4. Надати згоду на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі, яка перебуває 
в користуванні (орендовані):

4.1 Закритому акціонерному товариству "Інтерліс" на земельну ділянку, 
орієнтовною площею 2,0108 га, по вул. Михайло-Коцюбинське шосе, 1 для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
(обробка деревини та виробництво виробів з деревини).

4.2 Закритому акціонерному товариству "Інтерліс" на земельну ділянку, 
орієнтовною площею 4,4579 га, по вул. Ціолковського, 11 для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості (обробка деревини та 
виробництво виробів з деревини).

4.3 Товариству з обмеженою відповідальністю "НТ-Грандвіс" на земельну 
ділянку, орієнтовною площею 0,0047 га, по вул. Ринковій для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі (для благоустрою земельної ділянки біля 
торгового комплексу "Дитячій світ").

4.4 Товариству з обмеженою відповідальністю "НТ-Грандвіс" на земельну 
ділянку, орієнтовною площею 0,2551 га, по проспекту Миру, 30 для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі (для експлуатації торгового комплексу 
"Дитячий світ").

4.5 Товариству з обмеженою відповідальністю "Житлобудсервіс" на 
земельну ділянку, орієнтовною площею 1,2200 га, по вул. Жабинського, 2-в для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

5. Публічному акціонерному товариству "Укртелеком" надати дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо об'єднання 
орендованих земельних ділянок:

5.1 ділянка № 1 (кадастровий номер 7410100000:02:014:0236), площею 
0,0375 га, по вул. 1-го Травня, 175-а;

5.2 ділянка № 2 (кадастровий номер 7410100000:02:014:0235), площею 
0,4572 га, по вул. 1-го Травня, 175-а.

6. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо поділу:

6.1 Товариству з обмеженою відповідальністю "ДОБРОХЛІБ ГРУП" на 
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земельну ділянку (кадастровий номер 7410100000:01:031:0243), площею 1,7909 
га, по вул. Любецькій, 22.

6.2 Ураховуючи договір купівлі-продажу частини об'єкту нерухомості від 
18 квітня 2020 року № 139, товариству з обмеженою відповідальністю 
"ЕДВАНС" на земельну ділянку (кадастровий номер 7410100000:01:011:0012), 
площею 0,2347 га, по вул. Громадській, 47-д.

6.3 Комунальному підприємству "Чернігівбудінвест" Чернігівської міської 
ради на земельну ділянку (кадастровий номер 7410100000:01:010:0518), площею 
1,1742 га в 3-му мікрорайоні житлового масиву "Масани".

6.4 Комунальному підприємству "Чернігівбудінвест" Чернігівської міської 
ради на земельну ділянку (кадастровий номер 7410100000:01:010:0565), площею 
1,1293 га в 3-му мікрорайоні житлового масиву "Масани".

6.5 Приватному підприємству "МІКАС" на земельну ділянку (кадастровий 
номер 7410100000:01:029:0084), площею 0,8774 га, по вул. Попова.

7. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 
строкового платного сервітуту з подальшим укладенням договору сервітуту:

7.1 Бурій Світлані Віталіївні на земельну ділянку, орієнтовною площею 
0,0012 га по вул. Шевченка, 33-а для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 
ринкової інфраструктури (для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі).

7.2 Ураховуючи договір купівлі-продажу квартири від 28 грудня 2019 
року № 2009, Бойку Роману В'ячеславовичу на земельну ділянку, орієнтовною 
площею 0,0010 га, по вул. Льотній, 4 для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку (для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі).

7.3 Ураховуючи договір міни нежитлового приміщення від 08 листопада 
2018 року № 3903, Зубрицькій Оксані Василівні на земельну ділянку, 
орієнтовною площею 0,0054 га, по вул. П'ятницькій, 13 для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-
розважальної та ринкової інфраструктури.

8. Комунальному підприємству "Чернігівбудінвест" Чернігівської міської 
ради надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (кадастровий номер 7410100000:01:010:0525), площею 0,6995 
га в 3-му мікрорайоні житлового масиву "Масани", зі зміною її цільового 
призначення з "для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку" на "для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури" за 
рахунок земельної ділянки, що перебуває в постійному користуванні 
підприємства.

9. Комунальному підприємству "Чернігівбудінвест" Чернігівської міської 
ради надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (кадастровий номер 7410100000:01:010:0528), площею 0,0161 
га в 3-му мікрорайоні житлового масиву "Масани", зі зміною її цільового 
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призначення з "для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку" на "для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії" за рахунок 
земельної ділянки, що перебуває в постійному користуванні підприємства.

10. Комунальному підприємству "Чернігівбудінвест" Чернігівської 
міської ради надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки (кадастровий номер 7410100000:01:010:0529), 
площею 0,2488 га в 3-му мікрорайоні житлового масиву "Масани", зі зміною її 
цільового призначення з "для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку" на "для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 
інфраструктури" за рахунок земельної ділянки, що перебуває в постійному 
користуванні підприємства.

11. Комунальному підприємству "Чернігівбудінвест" Чернігівської 
міської ради надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки (кадастровий номер 7410100000:01:010:0530), 
площею 0,0956 га в 3-му мікрорайоні житлового масиву "Масани", зі зміною її 
цільового призначення з "для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку" на "для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 
інфраструктури" за рахунок земельної ділянки, що перебуває в постійному 
користуванні підприємства.

12. Комунальному підприємству "Чернігівбудінвест" Чернігівської 
міської ради надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки (кадастровий номер 7410100000:01:010:0534), 
площею 0,2267 га в 3-му мікрорайоні житлового масиву "Масани", зі зміною її 
цільового призначення з "для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку" на "для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 
інфраструктури" за рахунок земельної ділянки, що перебуває в постійному 
користуванні підприємства.

13. Комунальному підприємству "Чернігівбудінвест" Чернігівської 
міської ради надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки (кадастровий номер 7410100000:01:010:0537), 
площею 0,5208 га в 3-му мікрорайоні житлового масиву "Масани", зі зміною її 
цільового призначення з "для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку" на "для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 
інфраструктури" за рахунок земельної ділянки, що перебуває в постійному 
користуванні підприємства.

14. Комунальному підприємству "Чернігівбудінвест" Чернігівської 
міської ради надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки (кадастровий номер 7410100000:01:010:0538), 
площею 0,1947 га в 3-му мікрорайоні житлового масиву "Масани", зі зміною її 
цільового призначення з "для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
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житлового будинку" на "для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 
інфраструктури" за рахунок земельної ділянки, що перебуває в постійному 
користуванні підприємства.

15. Комунальному підприємству "Чернігівбудінвест" Чернігівської 
міської ради надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки (кадастровий номер 7410100000:01:010:0540), 
площею 0,1090 га в 3-му мікрорайоні житлового масиву "Масани", зі зміною її 
цільового призначення з "для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку" на "для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 
інфраструктури" за рахунок земельної ділянки, що перебуває в постійному 
користуванні підприємства.

16. Комунальному підприємству "Чернігівбудінвест" Чернігівської 
міської ради надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки (кадастровий номер 7410100000:01:010:0543), 
площею 0,8193 га в 3-му мікрорайоні житлового масиву "Масани", зі зміною її 
цільового призначення з "для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку" на "для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 
інфраструктури" за рахунок земельної ділянки, що перебуває в постійному 
користуванні підприємства.

17. Комунальному підприємству "Чернігівбудінвест" Чернігівської 
міської ради надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки (кадастровий номер 7410100000:01:010:0558), 
площею 0,7419 га в 3-му мікрорайоні житлового масиву "Масани", зі зміною її 
цільового призначення з "для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку" на "для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 
інфраструктури" за рахунок земельної ділянки, що перебуває в постійному 
користуванні підприємства.

18. Комунальному підприємству "Чернігівбудінвест" Чернігівської 
міської ради надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки (кадастровий номер 7410100000:02:008:0136), 
площею 0,0738 га, по вул. Курсанта Єськова, зі зміною її цільового призначення 
з "для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку" на 
"для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та 
закладів громадського харчування" за рахунок земельної ділянки, що перебуває 
в постійному користуванні підприємства.

19. Комунальному підприємству "Чернігівбудінвест" Чернігівської 
міської ради надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки (кадастровий номер 7410100000:02:008:0132), 
площею 0,0304 га, по вул. Курсанта Єськова, зі зміною її цільового призначення 
з "для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку" на 
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"для будівництва та обслуговування будівель торгівлі" за рахунок земельної 
ділянки, що перебуває в постійному користуванні підприємства.

20. Черненок Валентині Григорівні надати дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер 
7410100000:02:008:0133), площею 0,1337 га, по вул. Стрілецькій, 88-а, зі зміною 
її цільового призначення з "для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку" на "для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі" за рахунок орендованої земельної ділянки.

21. Приватному підприємству "Будівельна компанія "Рідний дім" надати 
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
(кадастровий номер 7410100000:02:015:0284), площею 0,1398 га, по                         
вул. Доценка, 22 зі зміною її цільового призначення з "для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 
електричної та теплової енергії" на "для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 
ринкової інфраструктури" за рахунок земельної ділянки, що перебуває в оренді 
підприємства.

22. Товариству з обмеженою відповідальністю "Сіверінвест-Буд" надати 
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
(кадастровий номер 7410100000:02:046:0071), площею 0,1400 га, по                          
вул. Генерала Бєлова, 37, корпус 6 зі зміною її цільового призначення з "для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (для 
будівництва багатоповерхового житлового будинку з розміщенням торгово-
офісних приміщень)" на "для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 
інфраструктури" за рахунок земельної ділянки, що перебуває в оренді 
товариства.

23. Товариству з обмеженою відповідальністю "Житлобудсервіс" надати 
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
(кадастровий номер 7410100000:01:030:0070), площею 1,2200 га, по                     
вул. Жабинського, 2-в зі зміною її цільового призначення з "для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку" на "для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-
розважальної та ринкової інфраструктури" за рахунок земельної ділянки, що 
перебуває в оренді товариства.

24. Ураховуючи лист від 07 травня 2020 року № 277/2020/3-12, пункт 1.2 
рішення Чернігівської міської ради від 17 серпня 2017 року № 22/VII-27 "Про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою юридичним та 
фізичним особам" у частині надання комунальному підприємству 
"Чернігівбудінвест" Чернігівської міської ради дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0200 
га, по вул. Самострова, 27 для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку, вважати таким, що втратив чинність.

25. Ураховуючи лист від 07 травня 2020 року № 278/2020/3-12, пункт 1.8 з 
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підпунктами 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4 рішення Чернігівської міської ради від        
31 травня 2018 року № 31/VII-23 "Про надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічних 
документацій із землеустрою юридичним та фізичним особам" у частині 
надання комунальному підприємству "Чернігівбудінвест" Чернігівської міської 
ради дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок, загальною орієнтовною площею 0,1950 га, по вул. Глібова та                   
вул. Незалежності для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для 
будівництва зовнішнього електропостачання 3-го мікрорайону житлового 
району "Масани"), вважати таким, що втратив чинність.

26. У зв'язку з уточненням, після фактичного обміру ділянки, внести 
зміни до рішення Чернігівської міської ради від 30 січня 2020 року № 50/VII-9 
"Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою юридичним та 
фізичним особам" у пункті 5.5 щодо надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 
ділянки, на яку поширюється право строкового платного сервітуту, по 
проспекту Перемоги, 10 читати: "площею 0,0011 га", замість: "площею 0,0006 
га" і далі за текстом.

27. У зв'язку з уточненням, після фактичного обміру ділянки, внести 
зміни до рішення Чернігівської міської ради від 28 січня 2016 року № 3/VII-28 
"Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою юридичним та 
фізичним особам" у пункті 4.6 щодо надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 
ділянки, на яку поширюється право строкового платного сервітуту, по                   
вул. Рокоссовського, 25 читати: "площею 0,0010 га", замість: "площею 0,0006 
га" і далі за текстом.

28. У зв'язку з уточненням, після фактичного обміру ділянки, внести 
зміни до рішення Чернігівської міської ради від 26 вересня 2019 року № 45/VII-
8 "Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою юридичним та 
фізичним особам" у пункті 6.1 щодо надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 
ділянки, на яку поширюється право строкового платного сервітуту, по                    
вул. Доценка, 1 читати: "площею 0,0023 га", замість: "площею 0,0021 га" і далі 
за текстом.

29. У зв'язку з уточненням, після фактичного обміру ділянки, внести 
зміни до рішення Чернігівської міської ради від 30 квітня 2020 року                            
№ 53/VII-21 "Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою 
юридичним та фізичним особам" у пункті 6.5 щодо надання дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
частини земельної ділянки, на яку поширюється право строкового платного 
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сервітуту, по вул. Шевченка, 114-а читати: "площею 0,0065 га", замість: 
"площею 0,0050 га" і далі за текстом.

30. У зв'язку з уточненням, внести зміни до рішення Чернігівської міської 
ради від 29 вересня 2016 року № 11/VII-22 "Про надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 
технічних документацій із землеустрою юридичним та фізичним особам" у 
пункті 1.11 щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, по вул. Інструментальна, 34 читати: "Наварі 
Вадиму Миколайовичу ", замість: "Наварі Володимиру Миколайовичу" і далі за 
текстом.

Міський голова                                                                                В. АТРОШЕНКО


