
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 29.01. 2019 № 49 

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 

Карабань                                                         

Юрій   

Миколайович  

 

Договір 

дарування 31/60 

частини 

житлового 

будинку № 836 

від 22.12.2018   

31/60 частина  

житлового будинку з 

відповідною 

частиною надвірних 

будівель і споруд 

№ 32 по вул. Гоголя 

м. Золотоноша,  

вул. Гоголя  

№ 32 /1 

Приватне 

Підприємство 

"Агроспецпроект" 

 

Сертифікат  

Серія ІУ  

№ 

162183061162 

від 02.11.2018 

  

 Нежитлове 

приміщення –

Складська будівля 

№ 32 по  

вул. Жашківська  

м. Золотоноша,   

вул. Жашківська 

№ 32 

 

Луговська  

Любов  

Фотіївна 

Договір 

купівлі-

продажу 

№ 2814 

від 17.10.1995 

рішення  

Золотоніського 

 ½  частина 

житлового будинку з 

відповідною 

частиною надвірних 

будівель № 79 по  

вул. Шевченка   

м. Золотоноша,  

вул. Шевченка   

№ 79 кв. 2 

 



міського суду 

від 05.06.1995 

 

Аверичева 

Олена 

Володимирівна 

 

Свідоцтво про 

право на 

спадщину за 

законом  

№440 

від 15.05.2014 

 

 2/5 частин 

житлового будинку з 

відповідною 

частиною надвірних 

будівель і споруд  

№ 44 по вул. Січовій 

 

м. Золотоноша 

вул. Січова  

№ 44 кв. 1 

Грінько  

Інна  

Анатоліївна 

 

 

Договір купівлі-

продажу частки 

житлового 

будинку 

№ 389 

від 05.08.2015 

 

½  частина 

житлового будинку 

з усіма надвірними 

спорудами 

№ 12 по вул. Ісаака 

Болеславського  

м. Золотоноша 

вул. Ісаака 

Болеславського

№ 12 кв.1 

Солдат  

Олександр  

Григорович 

 

Свідоцтво про  

право на 

спадщину за 

законом 

№518 

від 22.04.2015  

½ частина 

житлового будинку 

з відповідною 

частиною 

надвірних будівель 

і споруд № 110 по 

вул. Монастирській 

м. Золотоноша 

вул. 

Монастирська 

№ 110 кв. 1 

Штангеєва 

Світлана 

Іванівна 

Свідоцтво про 

право власності 

на спадщину за 

заповітом 

№ 62 

від 21.01.2019 

1/10 частка 

житлового будинку 

з відповідною 

частиною 

надвірних будівель 

і споруд 

№ 7 по провулку 

Ново-Червоний 

м. Золотоноша 

провулок 

Ново-Червоний 

№ 7 кв.1 

Андрейко 

Анатолій 

Миколайович 

 

Рішення 

Золотоніського 

міськрайонного  

суду від 09. 

01.2019 

Витяг з 

Державного 

земельного  

кадастру про 

земельну ділянку 

Номер витягу  

НВ-

7107835812018 

Будинковолодіння: 

житловий будинок 

з прибудовою і 

тамбуром 

відповідною 

частиною 

надвірних будівель 

і споруд;  

нежитлове 

приміщення – 

магазин;  

 0.0667 га земельна 

ділянка № 

м. Золотоноша 

вул. 

Благовіщенська 

№ 66-а 



від 21.12.2018 7110400000:08:001:

0407    

№ 66 по вул. 

Благовіщенській 

Сизько 

Олена 

Леонідівна 

Договір 

дарування  

½ частки у праві 

власності 

нежитлового 

приміщення 

№ 2 

від 21.01.2019 

½ частка 

нежитлового 

приміщення  

№ 156-а по вул. 

Шевченка 

м. Золотоноша 

вул. Шевченка 

№ 156-б 

Полюх  

Тамара  

Олександрівна 

Договір 

дарування 

частини будинку 

№ 2190 

від 06.09.2000 

7/11 частин 

житлового будинку 

з відповідною 

частиною 

надвірних споруд 

№ 24 по вул. 

Новоселівській  

м. Золотоноша 

вул. 

Новоселівська 

№ 24 кв. 2 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та юридичний відділ. 

 

 

Міський голова  В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Король23904 


