
                 

  

 

          

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. Управлінню житлово-комунального господарства Чернігівської 

міської ради для будівництва централізованої каналізації по провулку 

Партизанський  в м. Чернігові. 

 

1.2. Управлінню житлово-комунального господарства Чернігівської 

міської ради для реконструкції мереж зливової каналізації по вул. Декабристів 

від вул. Михайла Могилянського до просп. Миру з влаштуванням споруди для 

тимчасового накопичення зливових вод біля буд. № 1 по вул. Декабристів  в 

м. Чернігові. 

 

1.3. Романенко Людмилі Анатоліївні для реконструкції адміністративно-

виробничого приміщення з виробництва виробів із металів та металообробки з 

прибудовою приміщень гаража на орендованій земельній ділянці по вул. 

Кільцевій, 7а у м. Чернігові. 



 1.4. Публічному акціонерному товариству «Чернігівобленерго» для 

будівництва КТП – 10/0,4 кВ 63кВА та прокладання КЛ-10 кВ для 

електропостачання садівничого товариства (садових будинків) по вул. 

Кільцевій, 31 у м. Чернігові. 

 

1.5. Публічному акціонерному товариству «Чернігівобленерго» для 

будівництва  ЛЕП-10 кВ, КТП - 10/0,4 кВ 400 кВА, ЛЕП-0,4 кВ для 

електропостачання житлового будинку по вул. Інженерній, 9 у м. Чернігові. 

 

1.6. Комунальному підприємству «Чернігівбудінвест» Чернігівської 

міської ради для будівництва допоміжних приміщень до існуючого магазину 

продовольчих та непродовольчих товарів на земельній ділянці, яка знаходиться 

в постійному користуванні по просп. Миру, 257. 

 

1.7. Приватному акціонерному товариству «АТП 2550» для реконструкції 

власного нежитлового приміщення шостого поверху для улаштування житлової 

квартири по вул. Корольова, 16б у м. Чернігові. 

 

1.8. Приватному акціонерному товариству «АТП 2550» для реконструкції 

частини власного нежитлового приміщення сьомого поверху для улаштування 

житлової квартири по вул. Корольова, 16б у м. Чернігові. 

 

1.9. Приватному акціонерному товариству «АТП 2550» для реконструкції 

частини власного нежитлового приміщення сьомого поверху для улаштування 

житлової квартири по вул. Корольова, 16б у м. Чернігові. 

 

1.10. Приватному акціонерному товариству «АТП 2550» для 

реконструкції власного нежитлового приміщення дев’ятого (технічного) 

поверху для улаштування житлової квартири по вул. Корольова, 16б у м. 

Чернігові. 

 

1.11. Приватному акціонерному товариству «АТП 2550» для 

реконструкції частини власного нежитлового приміщення дев’ятого 

(технічного)  поверху для улаштування житлової квартири по вул. Корольова, 

16б у м. Чернігові. 

 

1.12. Приватному акціонерному товариству «АТП 2550» для 

реконструкції частини власного нежитлового приміщення дев’ятого 

(технічного)  поверху для улаштування житлової квартири по вул. Корольова, 

16б у м. Чернігові. 

 

1.13. Приватному акціонерному товариству «АТП 2550» для 

реконструкції частини власного нежитлового приміщення дев’ятого 

(технічного)  поверху для улаштування житлової квартири по вул. Корольова, 

16б у м. Чернігові. 



1.14. Козловій Ніні Прокопівні для будівництва індивідуальних гаражів 

на орендованій земельній ділянці по вул. Попова, 63в у м. Чернігові. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови  Атрощенка О. А. 

 

 

Заступник міського голови            О. ЛОМАКО 

 
 

Секретар міської ради                                                                     М. ЧЕРНЕНОК 

 

 


