
                 

  

 

          

УКРАЇНА 

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

 

_________ 2019 року                        м. Чернігів                                     № ___ 

 

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-салону непродовольчих товарів, загальною 

площею 68,1 кв.м, Антоненко Людмили Володимирівни, реконструйованому із 

квартири № … та частини квартири № … у багатоквартирному житловому 

будинку № … по вулиці … – вулиця …, будинок …, нежитлове приміщення … 

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

 

1.2. Ураховуючи договір про встановлення конкретного порядку 

володіння та користування нежитловим приміщенням від 29 березня 2019 року 

№ 449, власній 1/2 (одній другій) частині приміщення магазину 

непродовольчих товарів, загальною площею 110,6 кв.м, Пилипенка Бориса 

Івановича по вулиці …, … – вулиця …, будинок …, нежитлове приміщення … 

(скорочена адреса – вул. …, буд. …). 

 

1.3. Ураховуючи договір про встановлення конкретного порядку 

володіння та користування нежитловим приміщенням від 21 березня 2019 року 

№ 449, власній 1/2 (одній другій) частині приміщення магазину 

непродовольчих товарів, загальною площею 110,6 кв.м, Недобойко Надії 

Василівни по вулиці …, … – вулиця …, будинок …, нежитлове приміщення … 

(скорочена адреса – вул. …, буд. …). 



  

1.4. Комплексу будівель, що відповідно до матеріалів технічної 

інвентаризації складається з будівлі старого корпусу А-3, загальною площею 

3585,9 кв.м; будівлі променевої терапії Б-1, загальною площею 1587,9 кв.м; 

будівлі господарчого комплексу В-1, загальною площею 415,0 кв.м; будівлі 

трансформаторної Д-1, загальною площею 41,0 кв.м; будівлі прохідної Е-1, 

загальною площею 8,2 кв.м; будівлі обліку тепла Ж-1, загальною площею 12,1 

кв.м; будівлі сміттєзбірника З-1, загальною площею 19,1 кв.м; будівлі 

кисневогазифікаційної станції І-1, загальною площею 69,0 кв.м; будівлі блоку 

забезпечення К-3, загальною площею 3066,7 кв.м; підземного переходу М-п, 

загальною площею 718,7 кв.м; будівлі головного корпусу Л-6, загальною 

площею 12137,7 кв.м; будівлі корпусу для лінійного прискорювача Н-1, Н-2,  

П-1, загальною площею 591,3 кв.м, комунального лікувально-профілактичного 

закладу «Чернігівський обласний онкологічний диспансер» по проспекту Миру, 

211 – проспект Миру, будинок 211д (скорочена адреса – просп. Миру, буд. 

211д).   

 

1.5. Власній земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:01:031:0291), 

загальною площею 0,0649 га, та власній 1/2 (одній другій) частині житлового 

будинку, загальною площею 59,3 кв.м, Конновій Ірини Андріївни по вулиці 

Шевчука/Заводська, 30/13 – вулиця Шевчука, будинок 30а (скорочена адреса – 

вул. Шевчука, буд. 30а). 

 

1.6. Власній земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:02:034:0256), 

загальною площею 0,0432 га, та житловому будинку, загальною площею 67,7  

кв.м, Ребус Ольги Іванівни по вулиці …, … – вулиця …, будинок … (скорочена 

адреса – вул. …, буд. …). 

 

1.7. Власній земельній ділянці (кадастровий № 7410100000:02:017:0215), 

загальною площею 0,13 га, Бабича Олександра Миколайовича, розташованій на 

території міста Чернігова – вулиця …, … (скорочена адреса – вул. …, …). 

 

1.8. Ураховуючи договір про поділ нерухомого майна від 3 квітня 2019 

року № 1314, власному житловому будинку, загальною площею 63,5 кв.м, 

Косенок Ольги Володимирівни, що складає 11/40 (одинадцять сорокових) 

частин домоволодіння № … по вулиці … – вулиця …, будинок … (скорочена 

адреса – вул. …, буд. …). 

 

1.9. Ураховуючи договір про поділ нерухомого майна від 3 квітня 2019 

року № 1314, власному житловому будинку, загальною площею 44,8 кв.м, 

Савенко Ніни Петрівни,  що складає 7/20 (сім двадцятих) частин домоволодіння 

№ … по вулиці … – вулиця …, будинок … (скорочена адреса – вул. …, буд. 

…). 

 

1.10. Ураховуючи договір про поділ нерухомого майна від 3 квітня 2019 

року № 1314, власному житловому будинку, загальною площею 28,7 кв.м, 



  

Савенка Миколи Володимировича, що складає 3/8 (три восьмих) частин 

домоволодіння № … по вулиці … – вулиця …, будинок … (скорочена адреса – 

вул. …, буд. …). 

 

1.11. Приміщенню перукарні, загальною площею 46,4 кв.м, Обловатного 

Валерія Миколайовича по вулиці …, … – вулиця …, будинок …, нежитлове 

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

 

1.12.  Приміщенню перукарні, загальною площею 33,3 кв.м, Обловатного 

Валерія Миколайовича по вулиці …, … – вулиця …, будинок …, нежитлове 

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

 

2. Внести зміни: 

 

2.1. До пункту 1.3. рішення виконавчого комітету Чернігівської міської 

ради від 12 березня 2019 року № 99 «Про присвоєння та зміну поштових адрес 

об’єктам нерухомого майна» і викласти в такій редакції: «Власній земельній 

ділянці (кадастровий № 7410100000:01:019:5455), загальною площею 0,0227 га, 

та ураховуючи рішення Новозаводського районного суду міста Чернігова від 23 

січня 2019 року, власному житловому будинку, загальною площею 59,8 кв.м, 

Рачкінди Раїси Олексіївни по вулиці … (колишня вулиця …), … – вулиця …, 

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

 

2.2. До пункту 1.7. рішення виконавчого комітету Чернігівської міської 

ради від 15 лютого 2019 року № 59 «Про присвоєння та зміну поштових адрес 

об’єктам нерухомого майна» і викласти в такій редакції: «Власній земельній 

ділянці (кадастровий № 7410100000:01:023:5405), загальною площею 0,0527 га, 

та власному житловому будинку, загальною площею 54,3 кв.м, Кравця Дмитра 

Сергійовича по провулку …, … – провулок …, будинок … (скорочена адреса – 

провул. …, буд. …)». 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Атрощенка О. А. 

 

 

Заступник міського голови                                                          О. ЛОМАКО 

 

 

Секретар міської ради                                                                      М. ЧЕРНЕНОК 

 


