
                 

  

 

          

УКРАЇНА 

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

6 червня  2019 року          м. Чернігів         №  241 

 

Про переведення дачних чи  

садових будинків у жилі будинки  

та присвоєння їм поштових адрес 

 

Керуючись статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 8-1 Житлового кодексу України, постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 року  № 321 «Про затвердження Порядку 

переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним 

будівельним нормам, у жилі будинки», Порядком переведення дачних і садових 

будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки у 

м. Чернігові, затвердженим рішенням Чернігівської міської ради від 29 

березня 2018 року № 29/VII - 6, розглянувши звернення власників/користувачів 

земельних ділянок, ураховуючи пропозиції комісії з переведення дачних і 

садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам (протокол 

№ 02-18/2 від 17 травня 2019 року), виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Перевести садові будинки: 

 

1.1. № … в садівничому товаристві «Ветеран» у жилий будинок.  

Присвоїти поштову адресу власному житловому будинку, загальною 

площею 68,1 кв.м, Мартиненко Катерини Іванівни – вулиця …, …, будинок … 

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

 

1.2. № … в садівничому товаристві «Ветеран» у жилий будинок.  

Присвоїти поштову адресу власному житловому будинку, загальною 

площею 44,3 кв.м, Глущенко Світлани Анатоліївни – вулиця …, …, будинок … 

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

 

1.3. № … в садівничому товаристві «Ветеран» у жилий будинок.  

Присвоїти поштову адресу власному житловому будинку, загальною 

площею 155,7 кв.м, Шестака Ярослава Леонідовича – вулиця …, …, будинок … 

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

 

1.4. № … в садівничому товаристві «Залізничник» у жилий будинок.  



Присвоїти поштову адресу власному житловому будинку, загальною 

площею 157,7 кв.м, Рудька В’ячеслава Олексійовича – вулиця …, …, будинок 

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

 

1.5. № … в садівничому товаристві «Політ» у жилий будинок.  

Присвоїти поштову адресу власному житловому будинку, загальною 

площею 98,7 кв.м, Козловської Світлани Володимирівни – вулиця …, …, 

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

 

1.6. № … в садівничому товаристві «Заріччя» у жилий будинок. 

Присвоїти поштову адресу власному житловому будинку, загальною 

площею 59,1 кв.м, Слободянюка Володимира Олександровича – вулиця …, …, 

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

 

1.7. № … в садівничому товаристві «Заріччя» у жилий будинок.  

Присвоїти поштову адресу власному житловому будинку, загальною 

площею 84,2 кв.м, Іллющенко Антоніни Олександрівни – вулиця …, …, 

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

 

1.8. № … в садівничому товаристві «Ромашка» у жилий будинок.  

Присвоїти поштову адресу власному житловому будинку, загальною 

площею 31,7 кв.м, Киці Маріамі Мерабівни – вулиця …, …, будинок … 

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

 

1.9. № … в садівничому товаристві «Ромашка» у жилий будинок. 

Присвоїти поштову адресу власному житловому будинку, загальною 

площею 116,2 кв.м, Козачка Володимира Григоровича – вулиця …, …, будинок 

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

 

1.10. № … в садівничому товаристві «Роднічок» у жилий будинок.  

Присвоїти поштову адресу власному житловому будинку, загальною 

площею 58,0 кв.м, Айманова Раїса Нафиковича – вулиця …, …, будинок … 

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

 

1.11. № … в садівничому товаристві «Рябина» у жилий будинок. 

Присвоїти поштову адресу власному житловому будинку, загальною 

площею 128,5 кв.м, Котенко Олени Анатоліївни – вулиця …, будинок … 

(скорочена адреса – вул. …, буд. …). 

 

1.12. № … в садівничому товаристві «Восход» у жилий будинок.  

Присвоїти поштову адресу власному житловому будинку, загальною 

площею 84,4 кв.м, Буркуна Віктора Петровича – вулиця …, будинок … 

(скорочена адреса – вул. …, буд. …). 

Пункт 1.6. рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від                 

4 квітня 2019 року № 142 «Про присвоєння та зміну поштових адрес об’єктам 



нерухомого майна» у частині присвоєння власному садовому будинку, 

загальною площею 84,4 кв.м, Буркуна Віктора Петровича поштової адреси – 

вулиця …, будинок … визнати таким, що втратив чинність. 

 

2.   Відмовити: 

 

2.1. Воєдилі Олександру Андрійовичу у переведенні садового будинку              

№ … в садовому товаристві «Ромашка» у жилий будинок. 

 

2.2. Яковенку Анатолію Михайловичу у переведенні садового будинку             

№ … в садовому товаристві «Ромашка» у жилий будинок. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови  Атрощенка О. А. 

 

 

 

Міський голова                                                                             В. АТРОШЕНКО 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                     М. ЧЕРНЕНОК 

 

 


