УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
20 червня

2019 року

№ 250

м. Чернігів

Про затвердження та надання
містобудівних умов і обмежень
забудови земельних ділянок
Розглянувши клопотання керівників підприємств та організацій,
звернення власників/користувачів земельних ділянок, пропозиції управління
архітектури та містобудування міської ради та керуючись підпунктом 9 пункту
«а» частини 1 статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», абзацом 4 частини 1 статті 14 Закону України «Про основи
містобудування», статтею 29 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», рішенням Чернігівської міської ради від 31 травня 2007 року «Про
делегування повноважень» (17 сесія 5 скликання) із доповненнями (52 сесія 5
скликання), виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Затвердити та надати містобудівні умови і
земельної ділянки:

обмеження

забудови

1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «КЛЕВЕР ЕСТЕЙТ» для
реконструкції частини власної нежитлової будівлі з прибудовою для
розміщення торгівельних площ по просп. Миру, 49 у м. Чернігові.
1.2. Приватному акціонерному товариству «Центр експлуатації - зв'язок»
для реконструкції власного приміщення приймального пункту для розміщення
станції АТС по вул. Дніпровській, 22 у м. Чернігові.
1.3. Кресову Анатолію Миколайовичу для реконструкції власної частини
магазину непродовольчих товарів для розміщення кав’ярні по вул. Шевченка, 9
у м. Чернігові.
1.4. Мхитаряну Гору Грачовичу, Мхитарян Маро Гургенівні для
реконструкції власних нежитлових приміщень № 18 та № 21 для розміщення

магазину продовольчих товарів та кав’ярні по вул. В’ячеслава Чорновола, 15а у
м. Чернігові.
1.5. Грицай Ларисі Борисівні для реконструкції власного нежитлового
приміщення № 12 для розміщення офісу по вул. В’ячеслава Чорновола, 15а у
м. Чернігові.
1.6. Ходоту Євгену Леонідовичу для реконструкції власного нежитлового
приміщення № 7 для розміщення магазину непродовольчих товарів по вул.
В’ячеслава Чорновола, 15а у м. Чернігові.
1.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Чернігівська кавова
компанія» для реконструкції орендованого нежитлового приміщення по вул.
Шевченка, 112а у м. Чернігові для розміщення кафе та магазину продовольчих
та непродовольчих товарів за згодою фонду комунального майна Чернігівської
міської ради.
1.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «ІСТРЕЙТ» для
реконструкції власної частини нежитлової будівлі цілісного майнового
комплексу для розміщення магазину продовольчих та непродовольчих товарів з
розвантажувальною рампою по вул. П’ятницькій, 50 у м. Чернігові.
2. На виконання рішення Чернігівського окружного адміністративного
суду від 07.03.2019 в справі № 620/408/19, розглянувши заяву Отрощенко
Миколи Анатолійовича від 06.06.2019 з містобудівним розрахунком, відмовити
Отрощенко Миколі Анатолійовичу в наданні містобудівних умов та обмежень
забудови земельної ділянки для реконструкції житлового будинку по
вул. Гоголя, 3-Б у м. Чернігові у зв'язку з невідповідністю містобудівного
розрахунку пп. 6.1.21, 6.1.41 та Додатку И.1 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і
забудова територій».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Атрощенка О. А.

Міський голова

В. АТРОШЕНКО

Секретар міської ради

М. ЧЕРНЕНОК

