
                 

  

 

          

УКРАЇНА 

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 червня 2019 року                      м. Чернігів                                 № 251 

 

 

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 1/4 (одній четвертій) частині житлового будинку, загальною 

площею 166,1 кв.м, Горбатенко Алли Василівни по вулиці …, … – вулиця …, 

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

 

1.2. Ураховуючи договір поділу житлового будинку від 25 березня 2019 

року № 324, власному житловому будинку, загальною площею 187,6 кв.м, 

Новотарської Парасковії Іванівни по вулиці …, … – вулиця …, будинок … 

(скорочена адреса – вул. …, буд. …). 

 

1.3. Власній земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:02:018:0160), 

загальною площею 0,0726 га, та ураховуючи договір про зміну розміру часток в 

праві власності та встановлення конкретного порядку володіння та 

користування житловим будинком з господарськими будівлями та спорудами 

від 31 липня 2018 року № 1095, власним 4/7 (чотирьом сьомим) частинам 

житлового будинку, загальною площею 88,4 кв.м, Шимченка Сергія 

Дмитровича по вулиці … (колишня вулиця …), … – вулиця …, будинок … 

(скорочена адреса – вул. …, буд. …). 

 



  

1.4. Власній земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:01:032:5771), 

загальною площею 0,0260 га, Заворотного Павла Миколайовича по вулиці … 

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

 

1.5. Власній земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:01:032:5770), 

загальною площею 0,0266 га, Заворотного Павла Миколайовича по вулиці … 

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

 

1.6. Власній земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:02:046:0701), 

загальною площею 0,2303 га, Сердюка Володимира Петровича по вулиці …, … 

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

 

1.7. Приміщенню магазину непродовольчих товарів, загальною площею 

46,8 кв.м, товариства з обмеженою відповідальністю «ОСНОВА-БУД-7», 

реконструйованому із власного нежитлового приміщення № 35, розташованого 

у цокольному поверсі багатоквартирного житлового будинку № 15 по вулиці 

Незалежності – вулиця Незалежності, будинок 15, нежитлове приміщення 35 

(скорочена адреса – вул. Незалежності, буд. 15-35). 

 

1.8. Приміщенню пункту побутового обслуговування населення з ремонту 

комп’ютерної техніки, загальною площею 22,5 кв.м, товариства з обмеженою 

відповідальністю «ОСНОВА-БУД-7», реконструйованому із власного 

нежитлового приміщення № 36, розташованого у цокольному поверсі 

багатоквартирного житлового будинку № 15 по вулиці Незалежності – вулиця 

Незалежності, будинок 15, нежитлове приміщення 36 (скорочена адреса – вул. 

Незалежності, буд. 15-36). 

 

1.9. Приміщенню магазину непродовольчих товарів, загальною площею 

41,0 кв.м, товариства з обмеженою відповідальністю «ОСНОВА-БУД-7», 

реконструйованому із власного нежитлового приміщення № 34-004, 

розташованого у цокольному поверсі багатоквартирного житлового будинку   

№ 15 по вулиці Незалежності – вулиця Незалежності, будинок 15, нежитлове 

приміщення 38 (скорочена адреса – вул. Незалежності, буд. 15-38). 

 

1.10. Приміщенню магазину непродовольчих товарів, загальною площею 

46,1 кв.м, товариства з обмеженою відповідальністю «ОСНОВА-БУД-7», 

реконструйованому із власного нежитлового приміщення № 34-005, 

розташованого у цокольному поверсі багатоквартирного житлового будинку   

№ 15 по вулиці Незалежності – вулиця Незалежності, будинок 15, нежитлове 

приміщення 39 (скорочена адреса – вул. Незалежності, буд. 15-39). 

 

1.11. Приміщенню магазину непродовольчих товарів, загальною площею 

46,5 кв.м, товариства з обмеженою відповідальністю «ОСНОВА-БУД-7», 

реконструйованому із власного нежитлового приміщення № 34-006, 

розташованого у цокольному поверсі багатоквартирного житлового будинку   



  

№ 15 по вулиці Незалежності – вулиця Незалежності, будинок 15, нежитлове 

приміщення 40 (скорочена адреса – вул. Незалежності, буд. 15-40). 

 

1.12. Приміщенню магазину непродовольчих товарів, загальною площею 

44,6 кв.м, товариства з обмеженою відповідальністю «ОСНОВА-БУД-7», 

реконструйованому із власного нежитлового приміщення № 34-007, 

розташованого у цокольному поверсі багатоквартирного житлового будинку   

№ 15 по вулиці Незалежності – вулиця Незалежності, будинок 15, нежитлове 

приміщення 41 (скорочена адреса – вул. Незалежності, буд. 15-41). 

 

1.13. Приміщенню магазину непродовольчих товарів, загальною площею 

46,1 кв.м, товариства з обмеженою відповідальністю «ОСНОВА-БУД-7», 

реконструйованому із власного нежитлового приміщення № 34-008, 

розташованого у цокольному поверсі багатоквартирного житлового будинку   

№ 15 по вулиці Незалежності – вулиця Незалежності, будинок 15, нежитлове 

приміщення 42 (скорочена адреса – вул. Незалежності, буд. 15-42). 

 

1.14. Приміщенню магазину непродовольчих товарів, загальною площею 

62,6 кв.м, товариства з обмеженою відповідальністю «ОСНОВА-БУД-7», 

реконструйованому із власного нежитлового приміщення № 34-009, 

розташованого у цокольному поверсі багатоквартирного житлового будинку   

№ 15 по вулиці Незалежності – вулиця Незалежності, будинок 15, нежитлове 

приміщення 43 (скорочена адреса – вул. Незалежності, буд. 15-43). 

 

1.15. Приміщенню магазину продовольчих товарів, загальною площею 

54,2 кв.м, товариства з обмеженою відповідальністю «ОСНОВА-БУД-7», 

реконструйованому із власного нежитлового приміщення № 34-010, 

розташованого у цокольному поверсі багатоквартирного житлового будинку   

№ 15 по вулиці Незалежності – вулиця Незалежності, будинок 15, нежитлове 

приміщення 44 (скорочена адреса – вул. Незалежності, буд. 15-44). 

 

1.16. Власній земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:02:033:0127), 

загальною площею 0,0467 га, Полешко Валентини Борисівни по вулиці …, … – 

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

 

1.17. 88-квартирному житловому будинку № 1 (будівельна адреса), 

загальною площею 6749,9 кв.м, з вбудовано-прибудованими об’єктами 

соціальної інфраструктури, господарськими приміщеннями та автономним 

джерелом теплопостачання в кожній квартирі збудованого дочірнім 

підприємством «УкрСіверБуд» закритого акціонерного товариства «ДСК» на 

замовлення Головного управління Національної поліції в Чернігівській області 

по вулиці Бориса Луговського, 10 – проспект Перемоги, будинок 60 (скорочена 

адреса – просп. Перемоги, буд. 60). 

 



  

1.18. 50-квартирному житловому будинку № 2 (будівельна адреса), 

загальною площею 3357,0 кв.м, з вбудовано-прибудованими об’єктами 

соціальної інфраструктури, господарськими приміщеннями та автономним 

джерелом теплопостачання в кожній квартирі збудованого дочірнім 

підприємством «УкрСіверБуд» закритого акціонерного товариства «ДСК» на 

замовлення Головного управління Національної поліції в Чернігівській області 

по вулиці Бориса Луговського, 10 – проспект Перемоги, будинок 60а 

(скорочена адреса – просп. Перемоги, буд. 60а). 

 

1.19. Ураховуючи рішення Новозаводського районного суду міста 

Чернігова від 6 грудня 2017 та додаткове рішення Новозаводського районного 

суду міста Чернігова від 09 січня 2018, житловому будинку, загальною площею 

63,3 кв.м, Авраменко Любові Володимирівни по вулиці … (колишня вулиця 

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

 

1.20. Приміщенню магазину продовольчих товарів, загальною площею 

40,3 кв.м, Попело Олени Анатоліївни, реконструйованому із квартири № … у 

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

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

 

1.21. Власній земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:02:025:0251), 

загальною площею 0,0152 га, Леонтієвої Ніни Миколаївни по вулиці … 

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

 

1.22. Власній земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:02:025:0252), 

загальною площею 0,0111 га, Леонтієвої Ніни Миколаївни по вулиці … 

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

 

1.23. Власній земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:02:025:0274), 

загальною площею 0,0565 га, Приходьон Олени Юріївни по вулиці …, … – 

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

 

1.24. Ураховуючи рішення Новозаводського районного суду міста 

Чернігова від 9 січня 2019 року, власній земельній ділянці (кадастровий           

№ 7410100000:01:031:0392), загальною площею 0,0152 га, Носок Ольги 

Миколаївни та Ляшко Наталії Миколаївни по вулиці …, … – вулиця …, … 

(скорочена адреса – вул. …, …). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Атрощенка О. А. 

 

Міський голова                                                                              В. АТРОШЕНКО 

 

 

Секретар міської ради                                                                      М. ЧЕРНЕНОК 


