
                 

  

 

          

УКРАЇНА 

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 травня  2019 року                       м. Чернігів                              № 204 

 

 

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. Приміщенню магазину непродовольчих товарів, загальною площею 

71,0 кв.м, Антоненко Людмили Володимирівни, реконструйованому із квартири 

№ … у багатоквартирному житловому будинку № … по вулиці … – вулиця …, 

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

 

1.2. Частині власної квартири № …, загальною площею 20,3 кв.м, 

Довженок Євгенії Дмитрівни, розташованої у багатоквартирному житловому 

будинку № … по вулиці … – вулиця …, будинок …, квартира … (скорочена 

адреса – вул. …, буд. …, кв. …). 

 

1.3. Власній земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:02:025:0226), 

загальною площею 0,0275 га, та ураховуючи договір про визначення розміру 

часток та встановлення між собою порядку користування житловим будинком з 

надвірними будівлями від 21 грудня 2018 року № 2921, власним 5/8 (п’яти  

восьмим) частинам житлового будинку, загальною площею 54,1 кв.м, 

Бугаєвської Людмили Олександрівни по вулиці …, … – вулиця …, будинок … 

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

 



  

1.4. Ураховуючи договір про порядок користування житловим будинком 

між учасниками спільної часткової власності від 22 квітня 2019 року № 1352, 

власним 2/5 (двом п’ятим) частинам житлового будинку, загальною площею 

32,8 кв.м, Горбатенко Валентині Іванівни по вулиці …, … – вулиця …, будинок 

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

 

1.5. Однокімнатній квартирі, загальною площею 74,6 кв.м, товариства з 

обмеженою відповідальністю «ОСНОВА-БУД-7», реконструйованій із власного 

нежитлового приміщення № 32, розташованого на першому поверсі 

багатоквартирного житлового будинку № 15 по вулиці Незалежності – вулиця 

Незалежності, будинок 15, квартира 351 (скорочена адреса – вул. Незалежності, 

буд. 15, кв. 351). 

 

1.6. Двокімнатній квартирі, загальною площею 69,4 кв.м, товариства з 

обмеженою відповідальністю «ОСНОВА-БУД-7», реконструйованій із 

квартири № 32, розташованої на дев’ятому поверсі багатоквартирного 

житлового будинку № 21 по вулиці Незалежності – вулиця Незалежності, 

будинок 21, квартира 32 (скорочена адреса – вул. Незалежності, буд. 21, кв. 32). 

 

1.7. Двокімнатній квартирі, загальною площею 69,6 кв.м, товариства з 

обмеженою відповідальністю «ОСНОВА-БУД-7», реконструйованій із 

квартири № 32, розташованої на десятому поверсі багатоквартирного 

житлового будинку № 21 по вулиці Незалежності – вулиця Незалежності, 

будинок 21, квартира 32а (скорочена адреса – вул. Незалежності, буд. 21,        

кв. 32а). 

 

1.8. Однокімнатній квартирі, загальною площею 49,9 кв.м, товариства з 

обмеженою відповідальністю «ОСНОВА-БУД-7», реконструйованій із 

квартири № 33, розташованої на дев’ятому поверсі багатоквартирного 

житлового будинку № 21 по вулиці Незалежності – вулиця Незалежності, 

будинок 21, квартира 33 (скорочена адреса – вул. Незалежності, буд. 21, кв. 33). 

 

1.9. Однокімнатній квартирі, загальною площею 49,9 кв.м, товариства з 

обмеженою відповідальністю «ОСНОВА-БУД-7», реконструйованій із 

квартири № 33, розташованої на десятому поверсі багатоквартирного 

житлового будинку № 21 по вулиці Незалежності – вулиця Незалежності, 

будинок 21, квартира 33а (скорочена адреса – вул. Незалежності, буд. 21,        

кв. 33а). 

 

1.10. Двокімнатній квартирі, загальною площею 67,0 кв.м, товариства з 

обмеженою відповідальністю «ОСНОВА-БУД-7», реконструйованій із 

квартири № 34, розташованої на дев’ятому поверсі багатоквартирного 

житлового будинку № 21 по вулиці Незалежності – вулиця Незалежності, 

будинок 21, квартира 34 (скорочена адреса – вул. Незалежності, буд. 21, кв. 34). 

 



  

1.11. Двокімнатній квартирі, загальною площею 66,9 кв.м, товариства з 

обмеженою відповідальністю «ОСНОВА-БУД-7», реконструйованій із 

квартири № 34, розташованої на десятому поверсі багатоквартирного 

житлового будинку № 21 по вулиці Незалежності – вулиця Незалежності, 

будинок 21, квартира 34а (скорочена адреса – вул. Незалежності, буд. 21,        

кв. 34а). 

 

1.12. Однокімнатній квартирі, загальною площею 59,4 кв.м, товариства з 

обмеженою відповідальністю «ОСНОВА-БУД-7», реконструйованій із 

квартири № 35, розташованої на дев’ятому поверсі багатоквартирного 

житлового будинку № 21 по вулиці Незалежності – вулиця Незалежності, 

будинок 21, квартира 35 (скорочена адреса – вул. Незалежності, буд. 21, кв. 35). 

 

1.13. Однокімнатній квартирі, загальною площею 59,1 кв.м, товариства з 

обмеженою відповідальністю «ОСНОВА-БУД-7», реконструйованій із 

квартири № 35, розташованої на десятому поверсі багатоквартирного 

житлового будинку № 21 по вулиці Незалежності – вулиця Незалежності, 

будинок 21, квартира 35а (скорочена адреса – вул. Незалежності, буд. 21,        

кв. 35а). 

 

1.14. Будівлі дитячого садка-ясел в першому мікрорайоні житлового 

району «Масани» в м. Чернігів (будівельна адреса) – вулиця Незалежності, 

будинок 54а (скорочена адреса – вул. Незалежності, буд. 54а). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Атрощенка О. А. 

 

 

 

Міський голова                                                                              В. АТРОШЕНКО 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                      М. ЧЕРНЕНОК 


