
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від 01.11. 2018 № 370 

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 

Мельниченко 

Олександра 

Георгіївна  

 

Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно від 26.12.2005 

Витяг про реєстрацію 

права власності на 

нерухоме майно 

№9419203 від 26.12.2005 

 

2/75 частин 

житлового 

будинку  

№ 10 по вул. 

Черкаська  

м. Золотоноша  

вул. Черкаська 

№ 10 кв. 2 

 

Кринична 

Юлія 

Георгіївна 

Договір дарування 

частини житлового 

будинку  14.12.2011 

9/20 частин 

житлового 

будинку  

№ 29 по вул. 

Замкова 

м. Золотоноша 

вул. Замкова 

№ 29 кв. 2  



Шпігуренко  

Ганна  

Василівна 

Договір купівлі-продажу 

частини будинку від 

03.09.2008 

Витяг про реєстрацію 

права власності на 

нерухоме майно 

№ 21478112 від 

06.01.2009 

11/25 частин 

житлового 

будинку № 77 по 

вул. Черкаська 

м. Золотоноша 

вул. Черкаська 

№ 77 кв. 1 

Сизько 

Володимир  

Володимирович 

Свідоцтво про право на 

спадщину за законом від 

16.03.1999 

½ частина 

житлового 

будинку № 39 по 

вул. Баха 

м. Золотоноша 

вул. Баха  

№ 39 кв. 1 

Головата 

Любов 

Петрівна 

Витяг з реєстру прав 

власності на нерухоме 

майно  

№ 31868358 

Від 01.11.2011 

¼ частина 

житлового 

будинку № 13 а 

по вул. 

Жашківська 

м. Золотоноша 

вул. 

Жашківська 

№ 13а кв.1 

Плосканчук 

Юлія 

Василівна 

Договір купівлі-продажу 

частини будинку  

від 20.11. 2012 

¼ частина 

житлового 

будинку № 81 

по вул. Гоголя 

м. Золотоноша 

вул. Гоголя  

№ 81 кв. 3 

Тимофєєва 

Юлія 

Вікторівна 

Договір купівлі продажу 

частини будинку від 

18.09.2017 

½ частина 

житлового 

будинку № 81 по 

вул. Гоголя 

м. Золотоноша 

вул. Гоголя 

№ 81 кв. 1 

Пасічна 

Людмила 

Іванівна 

Свідоцтво про право 

власності на житло 

Від 05.02.1996 

¼ частина 

житлового 

будинку № 2 

по пров. 

Торф’яний  

 

м. Золотоноша 

пров.Торф’яний 

№ 2 кв.4 

Єрмакова  

Людмила 

Вадимівна 

Договір купівлі продажу 

від 19.08.1986 

½ частина 

житлового 

будинку № 120 

по вул. Черкаська 

м. Золотоноша 

вул. Черкаська 

№ 120 кв. 2 



Кирпа  

Віра  

Василівна 

Договір купівлі продажу 

від 27.11.1984 

1/3 частина 

житлового 

будинку № 83 по 

вул. Гоголя 

м. Золотоноша 

вул. Гоголя  

№ 83 кв. 3 

Івченко 

Оксана 

Анатоліївна 

Витяг з реєстру права 

власності на нерухоме 

майно  

№ 21431526 

від 26.12.2008 

½ частина 

житлового 

будинку № 12 

по вул. Обухова 

м. Золотоноша 

вул. Обухова 

№12 кв. 1 

Лучін 

Олександр 

Олександрович 

Договір купівлі-продажу 

частини будинку  

від 12.04.2006  

 

½ частина 

житлового 

будинку № 3 по 

вул. 

Богодухівська 

м. Золотоноша 

вул. 

Богодухівська 

№ 3 кв. 2   

Григор'єва 

Оксана 

Олексіївна  

Договір купівлі продажу 

частини будинку 

від 06.09.2006 

27/50 частин 

житлового 

будинку № 44 по 

вул. Черкаська 

м. Золотоноша 

вул. Черкаська 

№ 44 кв.1 

Григор'єва 

Оксана 

Олексіївна  

Договір купівлі продажу 

частини будинку 

від 10.02.2011 

46/100 частин 

житлового 

будинку № 44 по 

вул. Черкаська 

м. Золотоноша 

вул. Черкаська 

№ 44 кв.2 

Фоміч 

Валентина 

Петрівна 

Свідоцтво про право на 

спадину за законом  

від 20.05.2014 

11/50 частин 

житлового 

будинку № 30 по 

вул. Скляренка 

м. Золотоноша 

вул. Скляренка 

№ 30 кв.1 

Іваненко  

Пелагія 

Василівна 

Свідоцтво про право 

власності на житло  

від 23.09.1996 

47/100 частин 

житлового 

будинку № 9 по 

вул. Шевченка 

м. Золотоноша 

вул. Шевченка 

№ 9 кв. 1 

Либа  

Марія  

Петрівна 

Свідоцтво про право 

власності на житло від 

26.06.1998 

11/50 частин 

будинку № 7 по 

проїзду 

Театральному  

м. Золотоноша 

проїзд 

Театральний 

№ 7 кв. 2   



Ляшенко  

Вікторія 

Борисівна 

Договір дарування 

частини будинку 

від 16.02.2009 

19/100 частин 

житлового 

будинку № 7 по 

вул. Гагаріна 

м. Золотоноша 

вул. Гагаріна 

№ 7 кв. 4 

 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та юридичний відділ. 

 

 

Перший заступник міського голови             О.М. Масло 
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