
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 30.07.2019 № 281 

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 

Гришко  

Тетяна 

Олександрівна 

Свідоцтво про 

право на 

спадщину від 

19.02.2018 

7/25 частин житлового 

будинку з відповідною 

частиною надвірних 

будівель і споруд № 18 

по вул. Обухова  

м. Золотоноша, 

вул. Обухова 

18, кв. 1 

Кузьменко  

Надія  

Іллівна 

 

Кузьменко 

Володимир  

Іванович  

Договір купівлі-

продажу частини 

будинку від 

27.07.2007 року  

¼ частин а житлового 

будинку з відповідною 

частиною надвірних 

будівель № 61 по вул. 

Черкаська  

м. Золотоноша, 

вул. Черкаська 

61, кв. 4 

Носенко  

Сергій 

Олександрович  

Рішення від 

29.12.2017 року 

№ 30-78/VII 

Рішення від 

05.05.2018 року 

0.1 га земельна ділянка 

по вул. Кропивнянська, 

кадастровий номер 

7110400000:01:001:0150 

м. Золотоноша, 

вул. 

Кропивнянська 

36 



Громадянин 

(ФОП, 

юридична особа) 

Документ, що 

посвідчує право 

власності 

Частина, назва, місце 

розташування об’єкта 

Присвоєний 

адресний номер 

№ 33-75/VII 

Золотоніське 

районне 

споживче 

товариство  

Технічна 

документація із 

землеустрою 

щодо поділу та 

об'єднання 

земельних 

ділянок, 

12.04.2019 

Акт готовності 

об’єкта до 

експлуатації від 

01.10.2010 року 

Нежитлова будівля  

(склад Г-1), склад (Д); 

0,0574 га земельна 

ділянка, кадастровий 

номер 

7110400000:01:002:0515 

по вул. Садовий проїзд 6 

м. Золотоноша,  

вул. Садовий 

проїзд 6б 

Золотоніське 

районне 

споживче 

товариство 

Технічна 

документація із 

землеустрою 

щодо поділу та 

об'єднання 

земельних 

ділянок, 

12.04.2019 

Акт готовності 

об’єкта до 

експлуатації від 

01.10.2010 року 

Будівля ресторану 

"Весна" з підвалом (А-

2), котельня (К-1); 

0,1135 га земельна 

ділянка, кадастровий 

номер 

7110400000:01:002:0517 

по вул. Садовий проїзд 6 

м. Золотоноша,  

вул. Садовий 

проїзд 6в 

Золотоніське 

районне 

споживче 

товариство 

Технічна 

документація із 

землеустрою 

щодо поділу та 

об'єднання 

земельних 

ділянок, 

12.04.2019 

Акт готовності 

об’єкта до 

експлуатації від 

01.10.2010 року 

Нежитлова будівля 

склад (В), кафе 

"Роксолана" (Б); 

0,0439 га земельна 

ділянка, кадастровий 

номер 

7110400000:01:002:0516 

по вул. Садовий проїзд 6 

м. Золотоноша,  

вул. Садовий 

проїзд 6г 

 



2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови Масла О.М. та юридичний відділ. 

 

 

Міський голова  В.О. Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сизько 23904 


