
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 21.10.2019 № 370 

м. Золотоноша 

 

Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна 

 

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. Змінити адресу наступним об’єктам нерухомості: 

Громадянин 

(ФОП, 

юридична 

особа) 

Документ, що 

посвідчує право 

власності 

Частина, назва, місце 

розташування об’єкта 

Присвоєний 

адресний номер 

Могер 

Надія  

Петрівна 

Свідоцтво про 

право власності 

від 03.01.2007 

року № 

ЯЯЯ613238 

1/2 частина житлового 

будинку з відповідною 

частиною надвірних 

будівель № 7 по вул. Н. 

Ужвій  

м. Золотоноша, 

вул. Н.Ужвій 

7/2  

Павленко 

Надія 

Прокопівна  

Свідоцтво про 

право на 

спадщину від 

27.03.1981 

Державний акт 

про право 

власності на 

земельну ділянку 

від 12.08.2005 

року, серія ЯА № 

471192  

Житловий будинок з 

відповідною частиною 

надвірних будівель та  

земельна ділянка 

кадастровий номер 

7110400000:04:012:0042 

88 по вул. Баха № 88 

м. Золотоноша, 

вул. Баха 86 

Варченко 

Вікторія  

Свідоцтво про 

право власності 

53/100 частин 

житлового будинку з 

м. Золотоноша, 

вул. 



Михайлівна  від 23.04.2004  відповідною частиною 

надвірних будівель № 

18а по вул. 

Красногірська 

Красногірська 

18а/1 

Нізамутдінова 

Наталія 

Анатоліївна 

Договір 

дарування 

частини будинку 

від 18.09.2019 

року 

Договір 

дарування 

частини будинку 

від 18.09.2019 

року 

169/1000 частин 

житлового будинку з 

відповідною частиною 

надвірних будівель та 

земельна ділянка, 

кадастровий номер 

7110400000:03:008:0112 

по вул. Баха №13 

м. Золотоноша,  

вул. Баха 13/5 

Медвідь  

Віра  

Михайлівна 

Договір купівлі-

продажу частини  

будинку від 

06.09.1986 року, 

договір купівлі-

продажу частини  

будинку від 

12.01.2001 року, 

договір купівлі-

продажу частини  

будинку від 

09.11.2009 року, 

декларація про 

готовність об’єкта 

до експлуатації 

ЧК181183531001 

267/1000 частин 

житлового будинку з 

відповідною частиною 

надвірних будівель № 

13 по вул. Баха 

м. Золотоноша,  

вул. Баха 13/1 

Стрижевська 

Наталія 

Григорівна 

Свідоцтво про 

право власності 

від 02.11.1999 

року 

 

11/50 частин житлового 

будинку з відповідною 

частиною надвірних 

будівель № 10 по вул. 

Гайдамаки 

м. Золотоноша,  

вул. Гайдамаки 

10/1 

Білик 

Валентина 

Володимирівна 

Державний акт на 

право власності 

на земельну 

ділянку від 

29.09.2011 року 

 

Земельна ділянка № 1 

по вул. Невського, 

кадастровий номер 

7110400000:05:002:0082  

м. Золотоноша,  

вул. Невського 

1К 

Стеблина 

Анатолій 

Михайлович 

Рішення 

Золотоніського 

міськрайонного 

суду по справі 

1/2 частина житлового 

будинку з відповідною 

частиною надвірних 

будівель та земельна 

м. Золотоноша,  

вул. 

Струнківська 

105Б 



695/780/14-ц від 

09.11.2015, 

рішення 

апеляційного 

суду Черкаської 

області по справі 

22ц/793/2961/2015 

від 23.12.2015, 

рішення 

апеляційного 

суду Черкаської 

області по справі 

22ц/793/2961/2015 

від 23.12.2015 

ділянка кадастровий 

номер 

7110400000:05:002:0103 

по вул. Струнківська 

105 

 

Гребенченко 

Володимир 

Володимирович 

Свідоцтво про 

право на 

спадщину від 

18.10.2019 

 

Земельна ділянка № 9 

по вул. Терещенка, 

кадастровий номер 

7110400000:09:005:0105  

м. Золотоноша,  

вул. Тургенєва 

8а 

 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та юридичний відділ (Сизько Д.В.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сизько 23904 


