
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 26.11.2019 № 419 

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. Присвоїти адресу наступним об’єктам нерухомості: 

Громадянин 

(ФОП, 

юридична 

особа) 

Документ, що 

посвідчує право 

власності 

Частина, назва, місце 

розташування об’єкта 

Присвоєний 

адресний номер 

Ніцак 

Євдокія 

Павлівна 

Договір купівлі-

продажу від 

12.11.1986  року 

№ 4199; 

свідоцтво про 

право на 

спадщину від 

11.04.1981 року 

№ 1159 

1/4 частина житлового 

будинку з відповідною 

частиною надвірних 

будівель № 5 по вул. 

Шевченка; 1/4 частина 

житлового будинку з 

відповідною частиною 

надвірних будівель № 5 

по вул. Шевченка 

м. Золотоноша, 

вул. Шевченко 

5/1 

Чугайов 

Олександр 

Борисович  

Свідоцтво про 

право на 

спадщину від 

24.04.2017 року 

№ 270; свідоцтво 

про право на 

спадщину від 

24.04.2017 року 

№ 271; 

1/6 частина житлового 

будиноку з відповідною 

частиною надвірних 

будівель та  1/6 частина 

земельної ділянки 

кадастровий номер 

7110400000:09:004:0025  

по вул. Грушевського 

№ 39 

м. Золотоноша, 

вул. 

Грушевського 

39/1 



Гайович 

Людмила 

Миколаївна  

Рішення 

виконавчого 

комітету 

Золотоніської 

міської ради 

народних 

депутатів від 

09.12.1993 року 

№ 861  

Земельна ділянка 

розміром 0,025 га по 

вул. Зоряна 

м. Золотоноша, 

вул. Зоряна 2с 

Дудник 

Роман 

Васильович 

Витяг з ДЗК НВ-

7105259122017; 

схема поділу 

земельної 

ділянки від 

10.03.2017 року; 

інформаційна 

довідка з ДРРП 

від 18.04.2017 № 

57560889 

Земельна ділянка, 

кадастровий номер 

7110400000:03:006:0130 

по вул. Барабашівська 

№19 

м. Золотоноша,  

пров. 2-й 

Троїцький 4 

Грязон 

Микола 

Іванович 

Свідоцтво про 

право власності 

від 19.07.2005 

року № 041819 

Нежиле приміщення по 

вул. Благовіщенська 

м. Золотоноша,  

вул. 

Благовіщенська 

60а 

Боченков 

Ігор 

Леонідович 

Рішення 

Золотоніського 

міськрайонного 

суду Черкаської 

області від 

11.11.2019 по 

справі № 

695/3392/19 

 

Житловий будинок 

садибного типу з 

надвірними та 

господарсько-

побутовими будівлями 

№ 7 по вул. 

Сагайдачного 

м. Золотоноша,  

вул. 

Сагайдачного 7Б 

 

 

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 


