
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 17.04. 2019 № 173 

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 

Чугайова  

Ірина  

Борисівна 

 

Свідоцтво 

про право на 

спадщину за 

законом  

№ 268  

24.04.2017 

½ частина житлового 

будинку з відповідною 

частиною надвірних 

будівель  і споруд № 39 

по вул. Грушевського  

 

м. Золотоноша,  

вул. Грушевського 

№ 39 кв. 2 

Радченко 

Людмила 

Олександрівна                                      

Зоря 

Сергій 

Олександрович 

Договір 

дарування  

від 12.04.1991 

Договір про 

поділ 

спадкового 

майна 

від29.01.2015 

Витяг з 

державного 

реєстру  

речових прав 

Житловий будинок з 

надвірними будівлями і 

спорудами № 18 а/1 по 

вул. Франка 

м. Золотоноша 

вул. Франка № 18а 



на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності  

№ 158778803 

07.03.2019 

 

Шульга 

Валентина 

Іванівна 

Олена 

 

Свідоцтво 

про право на 

спадщину за 

заповітом 

№ 4429 

24.11.2008 

 

2/5 частини будинку з 

відповідною частиною 

надвірних будівель,  

№ 5 по вул.  

Домантовича  

 

м. Золотоноша,  

вул.  

.Домантовича 

 № 5 кв.1 

Слюсар  

Олексій 

Олександрович 

 

 

Договір 

дарування 

частини 

будинку 

№ 164  

12.02.2014 

3/20 частин житлового 

будинку з прибудовами 

та  відповідною 

частиною господарсько-

побутових  будівель та 

споруд  № 112/112а 

по вул. Шевченка 

м. Золотоноша 

вул. Шевченка  

№ 112/112а кв.4. 

Прохоренко 

Наталія  

Юріївна  

 

Договір 

купівлі-

продажу 

частини 

будинку 

№1438 

04.08.2017 

 

7/25 частки  житлового 

будинку з відповідною 

частиною надвірних 

будівель і споруд № 7  

по вул. Пирятинській 

 

м. Золотоноша 

вул. Пирятинська  

№ 7 кв.2 

Луцик  

Ольга 

Василівна 

 

Свідоцтво 

про право на 

спадщину за 

законом  

№ 729  

02.11.2018 

½ частки у праві 

власності житлового 

будинку з відповідною 

частиною надвірних 

будівель і споруд № 5 

 по провулку Зеленому 

 

м. Золотоноша 

провулок Зелений 

№ 5 кв.2 

 

Даценко   

Вікторія  

Миколаївна 

 

Договір 

купівлі-

продажу 

частини 

будинку 

 № 611 

30.05.2016 

 

 29/50 частин житлового 

будинку з відповідною 

частиною господарсько-

побутових будівель і 

споруд  № 8  по вул. 

23-го Вересня 

м. Золотоноша 

вул. 23-го Вересня 

№ 8 кв.1 

Даценко   Договір  21/50 частин житлового м. Золотоноша 



Світлана  

Андріївна  

 

купівлі-

продажу 

частини 

будинку 

 № 3657 

21.11.1084 

 

будинку з відповідною 

частиною господарсько-

побутових будівель і 

споруд  № 8  по вул. 

23-го Вересня 

вул. 23-го Вересня 

№ 8 кв.2 

Дзюба  

Ольга  

Василівна 

Договір 

дарування 

7/30 частини 

будинку 

 № 986 

17.03.1990 

Свідоцтво 

про право на 

спадщину за 

заповітом 1/6 

частина 

житлового 

будинку 

№ 869 

07.03.1990 

 

1/6 та 7/30 частин 

житлового 

будинку з відповідною 

частиною господарсько-

побутових будівель і 

споруд № 3 провулок 

1-й Благовіщенський 

м. Золотоноша 

провулок 1-й 

Благовіщенський 

№ 3 кв.2 

Смулько  

Тетяна 

Борисівна 

Витяг з 

державного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

прав 

власності 

№ 161876762 

02.04.2019 

 

½  частина житлового 

будинку з відповідною 

частиною надвірних 

будівель  і споруд № 15 

по вул. Грушевського  

 

м. Золотоноша 

вул. Грушевського 

№ 15 кв. 1 

Селіщева  

Валерія 

Ігорівна 

Свідоцтво на 

право 

власності на 

житло 

28.04.2001 

19/100 частини 

житлового будинку з 

відповідною частиною 

надвірних будівель  і 

споруд № 18 по вул. 

Обухова 

 

м. Золотоноша 

вул. Обухова 

№ 18 кв. 4 

Селіщева 

Анастасія 

Володимирівна 

Договір 

дарування 

1/2частини 

будинку 

½ та 1/8 частини 

житлового будинку з 

відповідною частиною 

надвірних будівель і 

м. Золотоноша 

вул. Шкільна 

№ 11 кв. 1 



 № 4161 

29.12.1997 

Серія ААК 

№316676 

Свідоцтво 

про право на 

спадщину за 

законом  

21.12.2004 

споруд № 11 по вул. 

Шкільній  

 

Дейнега 

Тетяна 

Миколаївна 

Договір 

купівлі-

продажу 

частини 

будинку 

 № 469 

12.04.2019 

 

3/5 частини житлового 

будинку з добудовою, 

прибудовою тамбуром 

та відповідна частина 

господарсько-побутових  

будівель  і споруд № 79 

по вул. Баха  

 

м. Золотоноша 

вул. Баха 

№ 79 кв. 2 

Барчан 

Владислав 

Євгенійович 

Договір 

купівлі-

продажу 

частини 

будинку 

№ 49 

03.02.2017 

 

3/8 частини житлового з 

відповідною частиною 

господарсько-побутових  

будівель і споруд № 13 

по вул. Семенівській 

 

м. Золотоноша 

вул. Семенівська 

№ 13 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 


