
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 28.03.2018 № 98 

м. Золотоноша 

 

Про присвоєння окремих адресних 

номерів об’єктам нерухомості 

 

З метою впорядкування обліку та інвентаризації об’єктів нерухомості на 

території м. Золотоноші, взявши до уваги заяви та додані документи, 

керуючись п. 10 „б” ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

1. Присвоїти адресний номер наступним об’єктам нерухомості: 

Громадянин 

(ФОП, 

юридична 

особа) 

Документ, що 

посвідчує право 

власності 

Частина, назва, 

місце 

розташування 

об’єкта 

Присвоєний 

адресний номер 

Грамм  

Вікторія 

Валеріївна 

Свідоцтво про право на 

спадщину по заповіту 

частини житлового 

будинку 

від 27.01.1993  

15/9 частин 

житлового 

будинку кв.1 

№ 28 по вул. 

Троїцька 

м. Золотоноша  

вул. Троїцька  

№ 28 

Грамм  

Вікторія 

Валеріївна 

Державний акт на право 

власності на земельну 

ділянку  від 27.11.2007 

0,1000 га 

земельної ділянки  

кв.1 № 28 по вул. 

Троїцька 

м. Золотоноша  

вул. Троїцька  

№ 28 

Зозуля  

Олена  

Миколаївна 

 

Договір купівлі-продажу 

частини житлового 

будинку від 26.02.2018 

33/50 частини 

житлового 

будинку № 28 

вул. Троїцька 

м. Золотоноша 

вул. Троїцька 

№ 28 а 
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Зозуля  

Олена  

Миколаївна 

 

Договір купівлі-продажу 

земельної ділянки від 

26.02.2018 

0,1000 га 

земельної ділянки  

№ 28 

вул. Троїцька 

м. Золотоноша 

вул. Троїцька 

№ 28 а 

Тупота  

Олена  

Миколаївна 

Договір купівлі-продажу 

житлового будинку від 

09.06.2015 

0,0626 га 

земельної ділянки 

№ 14 вул. 

Малиновського  

м. Золотоноша 

вул. 

Малиновського 

№ 14 А 

Селезньова 

Катерина 

Іванівна 

Витяг з Державного  

реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію права  

власності від 22.10.2013 

1/2 частини 

житлового 

будинку № 9 вул. 

Кропивницького 

м. Золотоноша 

вул.  

Кропивницького 

№ 9 кв. 2 

 

Управління 

цивільного 

захисту 

Черкаської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Перелік нерухомого 

майна, що знаходиться 

на балансі Управління 

цивільного захисту, 

Ідентифікаційний 

Технічний паспорт на  

нежитлові будівлі склад 

майна ІІ групи 

накопичення 

цивільного захисту 

обласної державної 

адміністрації від 

21.09.2017  

Нежитлові 

будівлі склад 

майна ІІ групи 

накопичення 

цивільного 

захисту обласної 

державної 

адміністрації 

№ 59а 

вул. Польова  

м. Золотоноша 

вул. Миру № 22 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та юридичний відділ. 

 

 

Міський голова  В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Король 52712 
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