
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 24.05. 2018 № 161 

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 

Скорик    

Оксана  

Михайлівна 

 

Договір дарування частини 

житлового  

будинку від 01.09 2014 

11/100 частин 

житлового 

будинку  

№ 23,25 по вул. 

Баха   

м. Золотоноша  

вул. Баха      

№ 23,25 кв.1 

Скорик    

Оксана  

Михайлівна 

 

Договір купівлі-продажу 

частини житлового  

будинку від 03.04.2017 

1/10 частин 

житлового 

будинку  

№ 23,25 по вул. 

Баха   

м. Золотоноша  

вул. Баха      

№ 23,25 кв.2 

Мартинюк 

Тетяна  

Степанівна 

 

Договір купівлі-продажу 

частини житлового  

будинку від 22.06.1990 

19/100 частин 

житлового 

будинку  

№ 23,25 по вул. 

Баха   

м. Золотоноша  

вул. Баха      

№ 23,25 кв.3 



Андрієнко 

Тетяна  

Іванівна 

Договір дарування 

нежитлового  

приміщення від 03.05.2017 

0,0597 га, 

земельній 

ділянці 

№ 9-б по вул.  

Шевченка  

 

м. Золотоноша 

вул. Галини  

Лисенко № 1 

Лукомська 

Людмила  

Володимирів

на  

Свідоцтво про право на 

спадщину за законом 

від 10.05.2018 

55.6 м 2 

нежитловому  

приміщенню, 

торговий 

павільйон – А-1 

№ 96 по вул. 

Шевченка  

м. Золотоноша 

вул. Шевченка  

№ 96 а  

Король  

Тамара 

Олексіївна 

Договір купівлі - продажу 

 ½ частини житлового 

будинку  від 30.04.1987 

½ частина 

житлового 

будинку  № 39 

по вул. 

Новоселівська 

м. Золотоноша 

вул. 

Новоселівська 

№ 39 кв. 2 

Бойко  

Ольга 

Кузьмівна 

Свідоцтво про право 

власності від 22.01.1994 

Свідоцтво про право на 

спадщину за законом 

від 22.01.1994 

23/50 частин 

житлового 

будинку № 41  

по вул. 

Новоселівська  

м. Золотоноша 

вул. 

Новоселівська 

№ 41 кв. 1  

Чебишева  

Любов 

Андріївна 

Договір купівлі-продажу 

11/20 частини будинку 

від 07.12.1976  

11\20 частин 

житлового 

будинку № 47  

по вул. 

Новоселівська 

м. Золотоноша 

вул. 

Новоселівська 

№ 47 кв. 2 

Іващенко 

Світлана 

Миколаївна 

Витяг про державну 

реєстрацію прав  

№  35171683  

15.08.2012 

Витяг з державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права 

власності  

№ 17041781 

від 30.01.2014 

 147/200 частин 

житлового 

будинку № 1а 

по вул. 

Сковороди 

 

м. Золотоноша 

вул. Сковороди 

№ 1 а /1 

Іващенко  

Світлана 

Миколаївна  

Свідоцтво про право 

власності  від 03.11.2014 

0,0439 га 

земельної 

ділянки № 1а 

по вул. 

Сковороди  

м.Золотоноша 

вул Сковороди 

№ 1а /1 

 

 



Моцар  

Валентина  

Іванівна 

Договір дарування  

43/100 частини будинку  

від 13.04.1988 

43/100 частин  

житлового 

будинку № 13 а 

по вул. 

Санаторна  

м. Золотоноша 

вул. Санаторна 

№ 13 а кв.2 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та юридичний відділ. 

 

 

Міський голова  В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Король 53900 


