
 

 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 20.06. 2019 № 238 

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 

Ганнесен 

Людмила 

Корніївна 

Договір 

купівлі-

продажу 

частини 

будинку від 

13.10.2017  

13/100 частин 

житлового будинку з 

відповідною частиною 

надвірних будівель  і 

споруд № 50 по 

вул. Січова 

м. Золотоноша,  

вул. Січова 

№ 50 кв. 2 

Антоненко 

Любов Петрівна 

Договір про 

розподіл 

спільного 

майна 

подружжя від 

10.11.2008 

Договір 

дарування 

частини 

будинку від 

13.12.2008  

4/25 частини будинку, 

пров. І Лікарняний, 8 

м. Золотоноша, 

пров. І 

Лікарняний, 8, 

кв. 2 



Мазан  

Світлана 

Миколаївна 

Договір 

дарування 

частини 

будинку 

 № 4250  

від 14.11.2008 

1/2 частини житлового 

будинку з відповідною 

частиною надвірних 

будівель № 12 по вул. 

Чкалова 

м. Золотоноша 

вул. Чкалова  

№ 12 кв.1 

Добреля 

Людмила 

Миколаївна 

Договір 

дарування 

частини 

будинку 

 від 

23.04.2002 

1/6 частини житлового 

будинку з відповідною 

частиною надвірних 

будівель № 45 по вул. 

Січова 

м. Золотоноша 

вул. Січова  

№ 45 кв.2 

Добреля 

Микола 

Олександрович 

Договір 

купівлі-

продажу від 

29.04.1983 

½ частини житлового 

будинку з відповідною 

частиною надвірних 

будівель № 45 по вул. 

Січова 

м. Золотоноша 

вул. Січова  

№ 45 кв.1 

Гайко 

Анжеліка 

Юріївна 

Договір 

купівлі-

продажу від 

29.04.1983 

½ частини житлового 

будинку з відповідною 

частиною надвірних 

будівель № 53 по вул. 

Гагаріна 

м. Золотоноша 

вул. Гагаріна  

№ 53 кв.1 

Гуменнік 

Юрій 

Михайлович 

Свідоцтво 

про право на 

спадщину за 

законом від 

05.11.2018 

83/200 частини 

житлового будинку з 

відповідною частиною 

надвірних будівель № 7 

по вул. Домантовича 

м. Золотоноша 

вул. Домантовича  

№ 7 кв.2 

Бутусова 

Лариса 

Миколаївна 

Свідоцтво 

про право на 

спадщину за 

заповітом від 

12.08.2014 

19/50 частини 

житлового будинку з 

відповідною частиною 

надвірних будівель № 32 

по вул. Гоголя 

м. Золотоноша 

вул. Гоголя  

№ 32 кв.2 



Гридньова 

Валентина 

Миколаївна 

Договір 

дарування 

частини 

будинку 

 від 

15.11.2004 

½ частини житлового 

будинку з відповідною 

частиною надвірних 

будівель № 101 по вул. 

Комунарівська 

м. Золотоноша 

вул. Замкова  

№ 101 кв.1 

Шматко 

Валентина 

Григорівна 

Свідоцтво 

про право 

власності на 

жилий 

будинок від 

09.10.1992 № 

2432 

7/50 частини житлового 

будинку з відповідною 

частиною надвірних 

будівель № 11 по вул. 

Нафтобазівська 

м. Золотоноша 

вул. 

Нафтобазівська 

№ 11 кв.5 

Стадніченко 

Олена 

Михайлівна 

Свідоцтво 

про право на 

спадщину за 

заповітом від 

14.06.2019 

½ частини житлового 

будинку з відповідною 

частиною надвірних 

будівель № 39 по вул. 

Троїцька 

м. Золотоноша 

вул. Троїцька  

№ 39 кв.1 

Степанчук 

Любов 

Борисівна 

Договір 

купівлі-

продажу від 

10.09.1982 

13/25 частини 

житлового будинку з 

відповідною частиною 

надвірних будівель № 

14 по вул. 

Обухова 

м. Золотоноша 

вул. Обухова  

№ 14 кв.2 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови Масла О.М. та юридичний відділ. 

 

 

Міський голова       В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сизько 23904 


