
                 

  

 

          

УКРАЇНА 

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

  2019 року          м. Чернігів         №  

 

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 

№ 02-18/1 від 22 березня 2019 року), виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Перевести садові будинки: 

 

1.1. № 44 в садівничому товаристві «Політ» у жилий будинок.  

Присвоїти поштову адресу власному житловому будинку, загальною 

площею 72,1 кв.м, Касяна Ростислава Вікторовича – вулиця …, …, будинок … 

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

 

1.2. № 66 в садівничому товаристві «Політ» у жилий будинок.  

Присвоїти поштову адресу власному житловому будинку, загальною 

площею 107,9 кв.м, Горбачової Світлани Анатоліївни – вулиця …, …, будинок 

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

 

1.3. № 76 в садівничому товаристві «Політ» у жилий будинок.  

Присвоїти поштову адресу власному житловому будинку, загальною 

площею 47,2 кв.м, Бєлькової Ганни Вікторівни – вулиця …, …, будинок … 

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

 

1.4. № 80 в садівничому товаристві «Радуга-2016» у жилий будинок. 



Присвоїти поштову адресу власному житловому будинку, загальною 

площею 41,6 кв.м, Костєвої Ніни Володимирівни – вулиця …, …, будинок … 

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

 

1.5. № 128 в садівничому товаристві «Радуга-2016» у жилий будинок.  

Присвоїти поштову адресу власному житловому будинку, загальною 

площею 136,0 кв.м, Ітченко Світлани Миколаївни – вулиця …, …, будинок … 

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

 

1.6. № 62 в садівничому товаристві «Заріччя» у жилий будинок.  

Присвоїти поштову адресу власному житловому будинку, загальною 

площею 151,1 кв.м, Гавій Марини Степанівни – вулиця …, …, будинок … 

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

 

1.7. № 188 в садівничому товаристві «Заріччя» у жилий будинок. 

Присвоїти поштову адресу власному житловому будинку, загальною 

площею 41,4 кв.м, Зіміної Інни Сергіївни – вулиця …, …, будинок … 

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

 

1.8. № 385 в садівничому товаристві «Заріччя» у жилий будинок.  

Присвоїти поштову адресу власному житловому будинку, загальною 

площею 107,4 кв.м, Гребенок Людмили Іванівни – вулиця …, …, будинок … 

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

 

1.9. № 130 в садівничому товаристві «Ветеран» у жилий будинок.  

Присвоїти поштову адресу власному житловому будинку, загальною 

площею 28,1 кв.м, Музиченка Віталія Вікторовича – вулиця …, …, будинок … 

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

 

1.10. № 136 в садівничому товаристві «Ветеран» у жилий будинок.  

Присвоїти поштову адресу власному житловому будинку, загальною 

площею 61,6 кв.м, Вакули Юрія Петровича – вулиця …, …, будинок … 

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

 

1.11. № 145 в садівничому товаристві «Ветеран» у жилий будинок. 

Присвоїти поштову адресу власному житловому будинку, загальною 

площею 146,7 кв.м, Лукашової Ірини Олександрівни – вулиця …, …, будинок 

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

 

1.12. № 182 в садівничому товаристві «Ветеран» у жилий будинок.  

Присвоїти поштову адресу власному житловому будинку, загальною 

площею 167,7 кв.м, Тарасевича Євгенія Івановича – вулиця …, …, будинок … 

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

 

1.13. № 196 в садівничому товаристві «Ветеран» у жилий будинок. 



Присвоїти поштову адресу власному житловому будинку, загальною 

площею 76,4 кв.м, Кравченко Любові Миколаївни – вулиця …, …, будинок … 

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

 

1.14. № 35 в садівничому товаристві «Восход» у жилий будинок.  

Присвоїти поштову адресу власному житловому будинку, загальною 

площею 119,9 кв.м, Бас Анни Олексіївни – вулиця …, …, будинок … 

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

 

1.15. № 240 в садівничому товаристві «ім. Мічуріна» у жилий будинок.  

Присвоїти поштову адресу власному житловому будинку, загальною 

площею 73,6 кв.м, Нікуліна Дмитра Миколайовича – вулиця …, …, будинок … 

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

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови  Атрощенка О. А. 

 

 

 

Заступник міського голови           О. ЛОМАКО 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                     М. ЧЕРНЕНОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


