
                 

  

 

          

УКРАЇНА 

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 серпня 2020 року                    м. Чернігів                                     № 342 

 

 

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. Власним 8/15 (восьми п’ятнадцятим) частинам житлового будинку, 

загальною площею 49,5 кв.м, Федосенко Валентини Петрівни, розташованим на 

власній земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:01:010:0725), загальною 

площею 0,0194 га, по вулиці …, … – Україна, Чернігівська область, місто 

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

м. Чернігів, вул. …, буд. …). 

 

1.2. Ураховуючи договір про порядок володіння та користування 

будинком між учасниками спільної часткової власності від 21 липня 2020 року 

№ 2398, власним 4/5 (чотирьом п’ятим) частинам житлового будинку, 
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загальною площею 153,7 кв.м, Булової Тетяни Андріївни, розташованим на 

власній земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:02:018:0102), загальною 

площею 0,05 га, по вулиці …, … – Україна, Чернігівська область, місто 

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

м. Чернігів, вул. …, буд. …). 

 

1.3. Житловому будинку, загальною площею 38,1 кв.м, Гриценка Валерія 

Васильовича, Гриценко Надії Іванівни, Сафонової Єлизавети Климівни, 

Сафонової Тетяни Вікторівни, розташованому на власній земельній ділянці 

(кадастровий № 7410100000:01:039:0340), загальною площею 0,0288 га, по 

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

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

буд. …). 

 

1.4. Власним 7/20 (семи двадцятим) частинам житлового будинку, 

загальною площею 57,1 кв.м, Мурашко Олени Анатоліївни по вулиці …, … – 

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

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

 

1.5. Ураховуючи договір виділу у натурі частки із житлового будинку від 

9 липня 2020 року № 1472, власним 7/10 (семи десятим) частинам житлового 

будинку, загальною площею 47,9 кв.м, Зінченка Петра Івановича по вулиці … 

(колишня вулиця …), … – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця 

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

…, буд. …). 

 

1.6. Ураховуючи договір виділу у натурі частки із житлового будинку від 

9 липня 2020 року № 1472, власним 3/10 (трьом десятим) частинам житлового 

будинку, загальною площею 25,5 кв.м, Барбаш Ганни Іванівни по вулиці … 

(колишня вулиця …), … – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця 

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

…, буд. …). 

 

1.7. Ураховуючи договір про поділ спільного нерухомого майна від 30 

липня 2020 року № 269, власному житловому будинку, загальною площею 

128,1 кв.м, Юшко Людмили Олексіївни, розташованому на власній земельній 

ділянці (кадастровий № 7410100000:01:038:5188), загальною площею 0,0753 га, 

по проспекту … (колишня вулиця …), … – Україна, Чернігівська область, місто 

Чернігів, проспект …, будинок … (скорочена адреса – Україна, Чернігівська 

обл., м. Чернігів, просп. …, буд. …). 

 

1.8. Ураховуючи договір про поділ спільного нерухомого майна від 30 

липня 2020 року № 269, власному житловому будинку, загальною площею 90,4 

кв.м, Бригінець Світлани Миколаївни, розташованому на власній земельній 

ділянці (кадастровий № 7410100000:01:038:0292), загальною площею 0,1 га, по 



  

проспекту … (колишня вулиця …), … – Україна, Чернігівська область, місто 

Чернігів, проспект …, будинок … (скорочена адреса – Україна, Чернігівська 

обл., м. Чернігів, просп. …, буд. …). 

 

1.9. Ураховуючи договір про зміну розміру часток в праві власності та 

зміну встановленого конкретного порядку володіння та користування 

житловим будинком з господарськими будівлями та спорудами від 17 липня 

2020 року № 1345, власним 13/20 (тринадцяти двадцятим) частинам житлового 

будинку, загальною площею 41,7 кв.м, Домашовець Тамари Сергіївни, 

розташованим на власній земельній ділянці (кадастровий                                    

№ 7410100000:02:017:0105), загальною площею 0,0152 га, по вулиці …, … – 

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

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

 

1.10. Ураховуючи договір про поділ нерухомого майна, що є у спільній 

частковій власності від 17 липня 2020 року № 690, власному житловому 

будинку, загальною площею 270,6 кв.м, Холявки Петра Андрійовича, 

розташованому на власній земельній ділянці (кадастровий № 

7410100000:02:017:5164), загальною площею 0,0613 га, по вулиці …, … – 

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

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

 

1.11. Ураховуючи договір про поділ нерухомого майна, що є у спільній 

частковій власності від 17 липня 2020 року № 690, власному житловому 

будинку, загальною площею 276,0 кв.м, Пугача Максима Миколайовича, 

розташованому на власній земельній ділянці (кадастровий № 

7410100000:02:017:0197), загальною площею 0,0613 га, по вулиці …, … – 

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

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

 

1.12. Нежитловому приміщенню, загальною площею 106,5 кв.м, 

комунального підприємства «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради, 

розташованому у цокольному поверсі багатоквартирного житлового будинку № 

104 по вулиці Стрілецькій – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, 

вулиця Стрілецька, будинок 104, нежитлове приміщення 1 (скорочена адреса – 

Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Стрілецька, буд. 104-1). 

 

1.13. Нежитловому приміщенню, загальною площею 230,7 кв.м, 

комунального підприємства «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради, 

розташованому у цокольному поверсі багатоквартирного житлового будинку № 

104 по вулиці Стрілецькій – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, 

вулиця Стрілецька, будинок 104, нежитлове приміщення 2 (скорочена адреса – 

Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Стрілецька, буд. 104-2). 

 



  

1.14. Нежитловому приміщенню, загальною площею 166,2 кв.м, 

комунального підприємства «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради, 

розташованому у цокольному поверсі багатоквартирного житлового будинку № 

104 по вулиці Стрілецькій – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, 

вулиця Стрілецька, будинок 104, нежитлове приміщення 3 (скорочена адреса – 

Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Стрілецька, буд. 104-3). 

 

1.15. Власній частині житлового будинку, загальною площею 103,2 кв.м, 

Медведя Андрія Миколайовича, розташованій на власній земельній ділянці 

(кадастровий № 7410100000:01:005:5466), загальною площею 0,0266 га, по 

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

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

буд. …). 

 

1.16. Будівлі гаража, загальною площею 20,7 кв.м, Атрощенко Оксани 

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

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

Чернігів, вул. …, буд. …). 

 

2. Погодити присвоєння адрес об’єктам будівництва:  

 

2.1. Будівлі торгово-офісного комплексу товариства з обмеженою 

відповідальністю «РІЕЛ КО», яка будується на підставі декларації про початок 

виконання будівельних робіт на орендованій земельній ділянці (кадастровий   

№ 7410100000:02:050:0309), загальною площею 0,2566 га, на розі вулиць 

Київської та П’ятницької – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, 

вулиця Київська, будинок 11 (скорочена адреса – Україна, Чернігівська обл.,           

м. Чернігів, вул. Київська, буд. 11). 

 

2.2. Будівлі виробничої майстерні товариства з обмеженою 

відповідальністю «НОВОЛАЙН», яка будується на підставі повідомлення про 

початок виконання будівельних робіт на орендованій земельній ділянці 

(кадастровий № 7410100000:01:011:0204), загальною площею 0,0291 га, по 

вулиці Громадській, 47а – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця 

Громадська, будинок 47в (скорочена адреса – Україна, Чернігівська обл.,         

м. Чернігів, вул. Громадська, буд. 47в). 

 

2.3. Багатоквартирному житловому будинку з нежитловими 

приміщеннями комунального некомерційного підприємства «Чернігівська 

обласна лікарня» Чернігівської обласної ради, який буде збудований на підставі 

містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки по вулиці 

Волковича, 25 – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця 

Волковича, будинок 21а (скорочена адреса – Україна, Чернігівська обл.,           

м. Чернігів, вул. Волковича, буд. 21а). 

 



  

2.4. Багатоквартирному житловому будинку з нежитловими 

приміщеннями комунального некомерційного підприємства «Чернігівська 

обласна лікарня» Чернігівської обласної ради, який буде збудований на підставі 

містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки по вулиці 

Волковича, 25 – Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця 

Волковича, будинок 23а (скорочена адреса – Україна, Чернігівська обл.,           

м. Чернігів, вул. Волковича, буд. 23а). 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Атрощенка О. А. 

 

 

 

Міський голова                                                                          В. АТРОШЕНКО 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                 Н. ХОЛЬЧЕНКОВА 


