
                 

  

 

          

УКРАЇНА 

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

 

6 червня 2019 року                        м. Чернігів                                     № 239 

 

 

Про присвоєння та зміну поштових 

адрес 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», Порядком присвоєння та 

зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Чернігові, 

затвердженим рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від  

21 березня 2011 року № 77, виконавчий комітет міської ради вирішив:  

 

1. Присвоїти поштові адреси:  

 

1.1. Власній земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:02:046:0697), 

загальною площею 0,0955 га, Чистюка Андрія Миколайовича, розташованій на 

території міста Чернігова – вулиця …, … (скорочена адреса – вулиця …, …). 

 

1.2. Власній земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:01:004:5059), 

загальною площею 0,0968 га, Тимошенко Людмили Михайлівни по вулиці …, 

… – вулиця …, … (скорочена адреса – вулиця …, …). 

 

1.3. Власній земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:02:035:5054), 

загальною площею 0,0068 га, Лєха Володимира Михайловича по вулиці …, … – 

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

 

1.4. Приміщенню магазину непродовольчих товарів, загальною площею 

60,2 кв.м, Шульги Миколи Івановича, реконструйованому із квартири № 6 у 

багатоквартирному житловому будинку № 11 по вулиці П’ятницькій – вулиця 

П’ятницька, будинок 11, нежитлове приміщення 4 (скорочена адреса – вул. 

П’ятницька, буд. 11-4).  

 



1.5. Власній земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:02:025:6184), 

загальною площею 0,0267 га, власній земельній ділянці (кадастровий                

№ 7410100000:02:025:6183), загальною площею 0,0037 га, які розташовані в 

одному домоволодінні, та ураховуючи договір про порядок володіння та 

користування будинком між учасниками спільної часткової власності від 2 

травня 2019 року № 4-742, власним 2/11 (двом одинадцятим) частинам 

житлового будинку, загальною площею 15,8 кв.м, Риженко Людмили Яківни по 

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

 

1.6. Власній земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:02:025:0096), 

загальною площею 0,0274 га, власній земельній ділянці (кадастровий                

№ 7410100000:02:025:0095), загальною площею 0,0034 га, власній земельній 

ділянці (кадастровий № 7410100000:02:025:0097), загальною площею 0,0044 га, 

які розташовані в одному домоволодінні, та ураховуючи договір про порядок 

володіння та користування будинком між учасниками спільної часткової 

власності від 2 травня 2019 року № 4-742, власним 9/11 (дев’яти одинадцятим) 

частинам житлового будинку, загальною площею 71,5 кв.м, Риженка Андрія 

Григоровича по вулиці …, … – вулиця …, будинок … (скорочена адреса – вул. 

…, буд. …). 

 

1.7. Власній земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:02:013:5791), 

загальною площею 0,0345 га, та ураховуючи рішення Деснянського районного 

суду м. Чернігова від 5 травня 2016 року, власним 8/13 (восьми тринадцятим) 

частинам житлового будинку, загальною площею 58,0 кв.м, Козіна Олександра 

Леонідовича по вулиці …, … – вулиця …, будинок … (скорочена адреса – вул. 

…, буд. …). 

 

1.8. Ураховуючи договір між співвласниками про порядок володіння та 

користування спільним майном від 23 листопада 2018 року № 4122, власній 1/2 

(одній другій) частині житлового будинку, загальною площею 53,1 кв.м, Божок 

Лідії Григорівни по вулиці …, … – вулиця …, будинок … (скорочена адреса – 

вул. …, буд. …). 

 

1.9. Власній земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:02:025:0285), 

загальною площею 0,0727 га, Кулієвої Ольги Іванівни по вулиці …,    … – 

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

 

1.10. Будівлі водної станції, загальною площею 256,7 кв.м, комунального 

позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 1» Чернігівської міської ради на березі річки Десна – вулиця … ., 

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

 

1.11. Будівлі автомийки з шиномонтажем та офісними приміщеннями, 

загальною площею 682,8 кв.м, приватного виробничо-комерційного 

підприємства «Парадіз-Сервіс» як першій черзі будівництва двоповерхового 



комплексу автомийки, шиномонтажу, офісних приміщень, магазину 

непродовольчих товарів, бару по … – вулиця …, будинок … (скорочена адреса 

– вул. …, буд. …). 

 

2. Внести зміни до пункту 1.5 рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради від 28 січня 2019 року № 23 «Про присвоєння та 

зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна» і викласти в такій редакції: 

«Власній земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:02:034:0308), 

загальною площею 0,0616 га, та ураховуючи рішення Деснянського районного 

суду міста Чернігова від 16 листопада 2004 року, власній 1/2 (одній другій) 

частині житлового будинку, загальною площею 79,5 кв.м, Дендріно 

Володимира Луловича по вулиці …, … – вулиця …, будинок … (скорочена 

адреса – вул. …, буд. …)». 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Атрощенка О. А. 

 

 

 

Міський голова                                                                              В. АТРОШЕНКО 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                      М. ЧЕРНЕНОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


