
 

4 квітня 2019 року      № 143 

 

 

Про зміну статусу квартири та 

присвоєння поштової адреси 

 

Розглянувши заяви власників квартир № … та № … у житловому 

будинку № … по вулиці … та власника квартири № … у житловому будинку № 

… по вулиці …в місті Чернігові про зміну статусу їх квартир на індивідуальні 

житлові будинки та присвоєння їм поштових адрес для ефективного 

обслуговування житлового фонду, враховуючи звіти про проведення технічного 

обстеження для зміни статусу квартир на індивідуальні житлові будинки, 

керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», 

Порядком присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в 

місті Чернігові, затвердженим рішенням виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради від 21.03.2011 № 77, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Змінити статус квартири № … Іпатка Петра Михайловича у житловому 

будинку № … по вулиці … на індивідуальний житловий будинок. 

Присвоїти поштову адресу житловому будинку, загальною площею 25,3 

кв.м, Іпатка Петра Михайловича по вулиці …, … – вулиця …, будинок … 

(скорочена адреса – вул. …, буд. …).  

 

2. Змінити статус квартири № … Журавльова Олександра Ігоровича у 

житловому будинку № … по вулиці … на індивідуальний житловий будинок. 

Присвоїти поштову адресу житловому будинку, загальною площею 21,9 

кв.м, Журавльова Олександра Ігоровича по вулиці …, … – вулиця …, будинок 

… (скорочена адреса – вул. …, буд. …).  

 

3. Змінити статус квартири № … Звеняцької Олени Леонідівни у 

житловому будинку № … по вулиці … на індивідуальний житловий будинок. 

Присвоїти поштову адресу власній земельній ділянці (кадастровий          

№ 7410100000:02:026:5664), загальною площею 0,0265 га, та житловому 

будинку, загальною площею 120,3 кв.м, Звеняцької Олени Леонідівни по вулиці 

…, … – вулиця …, будинок … (скорочена адреса – вул. …, буд. …).  

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Атрощенка О. А. 

 

 



  

 

Міський голова                                                                              В. АТРОШЕНКО 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                     М. ЧЕРНЕНОК 

 


