
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 19.03.2019 № 120 

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 

Адамова 

Катерина 

Іванівна 

 

Свідоцтво про 

право на спадщину 

за законом  

№ 1141  

15.11.2018 

17/300 часток 

житлового 

будинку з 

прибудовами, 

добудовою, 

підвалом та 

відповідною 

частиною 

господарських 

будівель і споруд 

№ 3 по вул. 

Миколаївській  

м. Золотоноша,  

вул. 

Миколаївська 

№ 3 кв. 5 



Власенко 

Віталій 

Віталійович                                      

 

Договір купівлі-

продажу частини 

будинку  

№ .904 

15.04.2000 

 ½ частина 

будинку з 

відповідною 

частиною 

надвірних 

будівель, №11 по 

вул. Пушкіна 

м. Золотоноша,  

вул. Пушкіна  

№ 11/2 

Блінова  

Олена 

Григорівна 

Договір дарування 

частини будинку  

№ 5247  

17.10.2007 

17/70 частини 

будинку з 

відповідною 

частиною 

надвірних 

будівель № 60 

по вул. Обухова 

м. Золотоноша 

вул. Обухова 

 № 60 кв.1 

Чухно  

Людмила  

Іванівна 

 

Договір дарування 

частини будинку 

№ 1251 

11.09.2002 

57/ 200 частин 

житлового 

будинку з 

відповідною 

частиною 

надвірних 

будівель № 18 

кв.1 по вул. 

Черкаській 

м. Золотоноша 

вул. Черкаська  

№ 18. 

Лобунець 

Микола 

Васильович 

 

Рішення 

Золотоніської 

міської ради від 

24.01.2019 № 41-

123/VІІ 

0,0251 га 

земельна ділянка 

№ 54 по вул. 

Благовіщенській 

м. Золотоноша 

вул. 

Благовіщенська 

№ 54 а  

Віленчик 

Юлія 

Володимирівна 

Договір дарування 

частини будинку  

№5981 

09.11.2007 

½ частини 

житлового 

будинку з 

відповідною 

частиною 

надвірних 

будівель № 47 по 

вул. 

Монастирській 

м. Золотоноша 

вул. 

Монастирська 

№ 47 кв.2 

Шевченко  

Любов 

Іванівна 

Витяг про 

реєстрацію права 

власності на 

нерухоме майно 

№ 5946217 

21.12.2004 

 ½ частина 

житлового 

будинку з 

відповідною 

частиною 

надвірних 

будівель № 47 по 

м. Золотоноша 

вул. 

Монастирська 

№ 47 кв.1 



вул. 

Монастирській 

Кривіцький  

Сергій  

Васильович 

Договір купівлі-

продажу частини 

будинку № 1589 

27.12.2017 

 

30/100 частини 

житлового 

будинку з 

відповідною 

частиною 

господарсько-

побутових 

будівель і споруд 

№ 32 по вул.  

Благовіщенській  

м. Золотоноша 

вул. 

Благовіщенська 

№ 32 кв.1 

Мазніченко 

Артур 

Дмитрович 

Договір купівлі-

продажу частини 

будинку 

№742 

19.06.2017 

7/50 частин 

житлового  

будинку з 

відповідною 

частиною 

господарсько- 

побутових 

будівель і споруд  

№ 66 б по 

вул. Обухова 

м. Золотоноша 

вул. Обухова 

№ 66 б кв. 4 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та юридичний відділ. 

 

 

Міський голова       В.О. Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Король  23904 


