
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 18.12.2018 № 442 

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 

Речан   

Ольга  

Павлівна  

 

Договір дарування ¼ 

частини житлового 

будинку № 668 

від 28.02.1986   

¼  частина  

житлового будинку  

№ 5 по вул. Східна 

м. Золотоноша,  

вул. Східна № 5 

кв. 2 

Собко  

Сергій 

Олексійович  

 

Свідоцтво про право 

на спадщину за 

законом № 571 

 від 20.08.2018 

 ½ частка  житлового 

будинку   

№ 20 а  по вул. 

Карпенка-Карого 

м. Золотоноша,   

вул. Карпенка-

Карого № 20 а  

кв. 1 

Степаненко 

Михайло  

Михайлович 

Договір дарування  

частини будинку 

 № 3984 

від 31.08.2006   

 17/59 частин  

житлового будинку   

№ 87 по  

вул. Лікарняна  

м. Золотоноша,  

вул. Лікарняна  

№ 87 кв. 1 

 

Коломієць 

Анатолій 

Миколайович 

Витяг про державну 

реєстрацію прав 

номер витягу  

35516540 від 

17.09.2012 

 1/1 нежитлове 

приміщення по  

вул. Пушкіна  

р-н ЗОШ 6 

 

м. Золотоноша 

вул. Пушкіна  

№ 13-б 



Радченко 

Людмила 

Олександрівна 

 

Витяг з державного 

реєстру речових прав 

на нерухоме майно  

про реєстрацію права 

власності 

індексний номер 

витягу 32842706 

від 29.01.2015 

1/6 частина 

житлового будинку  

№ 18а по вул. 

Франка 

м. Золотоноша 

вул. Франка  

 № 18а /1 

Кузнєцова  

Оксана  

Валеріївна 

Рішення 

Золотоніської міської 

ради від 30.08.2018  

№ 37-24/VII 

0,0234 га земельної 

ділянки № 6/2  по 

вул. Бараннікова 

м. Золотоноша 

вул. 

Бараннікова  

№ 6/3 

Андрушко 

Світлана 

Михайлівна 

Свідоцтво про право 

на спадщину за 

заповітом від 

18.01.2003 

9/50 частин 

житлового будинку 

№10 по  

вул. Черкаська 

м. Золотоноша 

вул. Черкаська 

№ 10 кв.5 

Маслак  

Аліса  

Іванівна 

Свідоцтво про право 

на спадщину за 

заповітом від 

04.09.1982 № 2464 

Договір дарування від  

26.10.1982 № 3037 

½ частини 

житлового будинку 

№ 4  по вул. 

Партизанська  

м. Золотоноша 

вул. 

Партизанська 

№ 4 кв. 2 

Писаренко 

Леонід 

Григорович 

Договір купівлі 

продажу частини 

будинку  

від 21.01.1997  

17/100 частини 

житлового будинку  

№ 116 по вул. 

Черкаська  

м. Золотоноша 

вул. Черкаська 

№ 116 кв. 3 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та юридичний відділ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Король  23904 


