
                 

  

 

          

УКРАЇНА 

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

  2019 року            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    обмеження    забудови 

земельної ділянки: 

 

1.1. Комунальному підприємству «Чернігівбудінвест» Чернігівської 

міської ради для будівництва багатоповерхового житлового будинку № 5 

(будівельний номер) у третьому мікрорайоні житлового масиву «Масани» в      

м. Чернігові на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні. 

 

1.2. Ревуновій Олені Петрівні для реконструкції власного нежитлового 

приміщення для розміщення перукарні по вул. Кирпоноса, 21 у м. Чернігові. 

 

1.3. Раємському Дмитру Володимировичу для реконструкції власного 

нежитлового приміщення (квартира № 11) по вул. Шевченка, 47 у м. Чернігові 

для розміщення магазину непродовольчих товарів з окремим входом за рахунок 

власних приміщень. 

 



1.4. Романовій Ірині Олександрівні для реконструкції власної квартири   

№ 6 з прибудовою на власній земельній ділянці по вул. Тургенєва, 20 у               

м. Чернігові для покращання умов проживання. 

 

1.5. Харченку Артему Борисовичу для реконструкції власної нежитлової 

будівлі павільйону для розміщення магазину продовольчих товарів з 

прибудовою по вул. Рокоссовського, 53 у м. Чернігові на орендованій земельній 

ділянці. 

 

1.6. Ткаченко Марині Володимирівні для реконструкції частини горища 

над власною квартирою № 43 по просп. Миру, 27 у м. Чернігові для 

улаштування житлових кімнат. 

 

1.7. Управлінню житлово-комунального господарства Чернігівської 

міської ради для будівництва централізованої каналізації по вул. Любомира 

Боднарука в м. Чернігів. 

 

1.8. Управлінню житлово-комунального господарства Чернігівської 

міської ради для капітального ремонту ділянки тротуару по вул. В’ячеслава 

Чорновола від вул. Любецька до вул. В’ячеслава Радченка (непарна сторона) в 

м. Чернігів. 

 

1.9. Спеціалізованій дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву з 

футболу «Юність» управління освіти і науки Чернігівської обласної державної 

адміністрації для будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям 

по просп. Перемоги, 110 у м. Чернігові. 

 

1.10. Товариству з обмеженою відповідальністю «АСТЕРІКС ПРОТЕКТ» 

для реконструкції власної адміністративної будівлі з прибудовою сходової 

клітини та надбудовою третього поверху з мансардою по вул. Ремісничій, 28 у 

м. Чернігові без зміни функціонального призначення. 

 

1.11. Товариству з обмеженою відповідальністю «Рестопрем’єр» для 

реконструкції орендованого нежитлового приміщення закладу громадського 

харчування першого поверху для улаштування продажу через вікно по просп. 

Миру, 33 у м. Чернігові без зміни функціонального призначення. 

 

1.12. Черняк Ірині Сергіївні для реконструкції власного нежитлового 

приміщення № 1-001/1 по вул. 1-го Травня, буд. 191б у м. Чернігові для 

розміщення магазину непродовольчих товарів. 

 

1.13. Товариству з обмеженою відповідальністю «Основа-Буд-7» для 

реконструкції частин власних нежитлових будівель магазинів № 3, № 4 та № 5 

для улаштування магазину непродовольчих товарів по вул. Незалежності, 42 у 

м. Чернігові без зміни функціонального призначення. 



 

 

1.14. Товариству з обмеженою відповідальністю «Основа-Буд-7» для 

реконструкції частини власної нежитлової будівлі магазину № 4 для 

улаштування магазину непродовольчих товарів по вул. Незалежності, 42 у        

м. Чернігові без зміни функціонального призначення. 

 

1.15. Товариству з обмеженою відповідальністю «Основа-Буд-7» для 

реконструкції частин власних нежитлових будівель магазинів № 4 та № 5 для 

улаштування магазину непродовольчих товарів по вул. Незалежності, 42 у м. 

Чернігові без зміни функціонального призначення. 

 

1.16. Товариству з обмеженою відповідальністю «Основа-Буд-7» для 

реконструкції власної дворівневої житлової квартири № 68 для улаштування 

двох окремих квартир по поверхам по вул. Незалежності, 21 у м. Чернігові. 

 

1.17. Товариству з обмеженою відповідальністю «Основа-Буд-7» для 

реконструкції власної дворівневої житлової квартири № 71 для улаштування 

двох окремих квартир по поверхам по вул. Незалежності, 21 у м. Чернігові. 

 

1.18. Товариству з обмеженою відповідальністю «Основа-Буд-7» для 

реконструкції власної дворівневої житлової квартири № 104 для улаштування 

двох окремих квартир по поверхам по вул. Незалежності, 21 у м. Чернігові. 

 

1.19. Товариству з обмеженою відповідальністю «Основа-Буд-7» для 

реконструкції власної дворівневої житлової квартири № 105 для улаштування 

двох окремих квартир по поверхам по вул. Незалежності, 21 у м. Чернігові. 

 

1.20. Товариству з обмеженою відповідальністю «Основа-Буд-7» для 

реконструкції власної дворівневої житлової квартири № 106 для  улаштування 

двох окремих квартир по поверхам по вул. Незалежності, 21 у м. Чернігові.  

 

1.21. Товариству з обмеженою відповідальністю «Основа-Буд-7» для 

реконструкції власної дворівневої житлової квартири № 107 для улаштування 

двох окремих квартир по поверхам по вул. Незалежності, 21 у м. Чернігові. 

 

2. Внести зміни: 

 

2.1. До містобудівних умов та обмежень    забудови  земельної ділянки 

від 18.04.2019 № 02-01/58 наданих управлінню житлово-комунального 

господарства Чернігівської міської ради та викласти назву об’єкта будівництва 

в такій редакції: «Будівництво централізованої каналізації по провулку 

Партизанський та провулку Льотний в м. Чернігові». 

 



2.2. До містобудівних умов та обмежень    забудови  земельної ділянки 

від 04.04.2018 № 02-01/64 наданих управлінню житлово-комунального 

господарства Чернігівської міської ради та викласти назву об’єкта будівництва 

в такій редакції: «Капітальний ремонт ділянки дороги із забезпеченням 

водовідведення по вул. Красносільського (від вул. Глібова до вул. 

Красносільського, 71) в м. Чернігів». 

 

2.3. До містобудівних умов та обмежень    забудови  земельної ділянки 

від 31.10.2017 № 02-01/124 наданих управлінню житлово-комунального 

господарства Чернігівської міської ради та викласти назву об’єкта будівництва 

в такій редакції: «Будівництво мереж зливової каналізації по вул. Реміснича від 

вул. Магістратська до вул. Коцюбинського та по вул. Коцюбинського від вул. 

Реміснича до вул. Кирпоноса в м. Чернігів». 

 

2.4. До містобудівних умов та обмежень    забудови  земельної ділянки 

від 07.05.2019 № 02-01/73 наданих товариству з обмеженою відповідальністю 

«Фабрика «Аврора» та викласти назву об’єкта будівництва в такій редакції: 

«Будівництво виробничо-складського приміщення на власній земельній ділянці 

по вул. Любецькій, 155 у м. Чернігові». 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови  Атрощенка О. А. 

 

 

 

Міський голова                                                                             В.  АТРОШЕНКО  

 
Секретар міської ради                                                                     М. ЧЕРНЕНОК 

 

 

 


