
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 20.10.2020 № 362 

м. Золотоноша 

 

Про присвоєння адресних номерів  

 

З метою впорядкування обліку та інвентаризації об’єктів нерухомості на 

території м. Золотоноші, взявши до уваги заяви громадян 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: 

Громадянин 

(ФОП, 

юридична 

особа) 

Документ, що 

посвідчує право 

власності 

Частина, назва, 

місце розташування 

об’єкта 

Присвоєний 

адресний 

номер 

Кирпичова 

Тетяна 

Михайлівна 

Договір купівлі-

продажу будинку від 

11.08.2007 № 2743; 

державний акт на 

право власності на 

земельну ділянку 

серія ЯЕ № 381653   

житловий будинок з 

надвірними 

будівлями та 

земельна ділянка 

площею 0,0752 га, 

кадастровий номер 

7110400000:04:012:01

50 по вул. Баха № 96в 

м. Золотоноша 

м. Золотоноша,  

вул. Баха № 96д 

Киричок Віра 

Василівна 

Рішення 

Золотоніського 

міськрайонного суду 

Черкаської області 

від 12.05.2020 по 

справі № 695/2039/19 

Добудова до 

житлового будинку: 

А2-1; а7; Ч по вул. 

Гоголя 34 кв. 3 м. 

Золотоноша 

м. Золотоноша,  

вул. Гоголя № 34 



Король Олег 

Анатолійович 

Декларація про 

готовність об’єкта до 

експлуатації ЧК 

141201771203; 

протокол фактичного 

розподілу об’єкта в 

натурі від 30.07.2020 

; акт про розподіл 

об’єкта від 

19.06.2019   

Торгівельне 

приміщення площею 

50,7 кв.м. по  вул. 

Благовіщенська 55, м. 

Золотоноша 

м. Золотоноша,  

вул. 

Благовіщенська 

№ 55, прим. 3 

Щепак Дмитро 

Леонідович 

Декларація про 

готовність об’єкта до 

експлуатації ЧК 

141201771203; 

протокол фактичного 

розподілу об’єкта в 

натурі від 30.07.2020 

; акт про розподіл 

об’єкта від 

12.09.2019   

Торгівельне 

приміщення площею 

75,6 кв.м. по  вул. 

Благовіщенська 55, м. 

Золотоноша 

м. Золотоноша,  

вул. 

Благовіщенська 

№ 55, прим. 5 

Мельнікова 

Юлія 

Володимирівна 

Декларація про 

готовність об’єкта до 

експлуатації ЧК 

141201771203; 

протокол фактичного 

розподілу об’єкта в 

натурі від 30.07.2020 

; акт про розподіл 

об’єкта від 

19.06.2019   

Торгівельне 

приміщення площею 

28,2 кв.м. по  вул. 

Благовіщенська 55, м. 

Золотоноша 

м. Золотоноша,  

вул. 

Благовіщенська 

№ 55, прим. 1 

Мельнікова 

Юлія 

Володимирівна 

Декларація про 

готовність об’єкта до 

експлуатації ЧК 

141201771203; 

протокол фактичного 

розподілу об’єкта в 

натурі від 30.07.2020 

; акт про розподіл 

об’єкта від 

19.06.2019   

Торгівельне 

приміщення площею 

82,0 кв.м. по  вул. 

Благовіщенська 55, м. 

Золотоноша 

м. Золотоноша,  

вул. 

Благовіщенська 

№ 55, прим. 1а 



Труба 

Володимир 

Михайлович 

Декларація про 

готовність об’єкта до 

експлуатації ЧК 

141201771203; 

протокол фактичного 

розподілу об’єкта в 

натурі від 30.07.2020 

; акт про розподіл 

об’єкта від 

19.06.2019   

Торгівельне 

приміщення площею 

50,8 кв.м. по  вул. 

Благовіщенська 55, м. 

Золотоноша 

м. Золотоноша,  

вул. 

Благовіщенська 

№ 55, прим. 4 

Осадча Лариса 

Михайлівна 

Договір купівлі-

продажу від 

28.09.2012 № 2806 

Нежилі приміщення 

В-1, Г-1, Д-1, З1-1 по 

вул. Соборна 10 м. 

Золотоноша 

м. Золотоноша,  

вул. Соборна № 

10б 

Осадча Лариса 

Михайлівна 

Договір купівлі-

продажу від 

28.09.2012 № 2806 

Нежилі приміщення 

Ж-1 по вул. Соборна 

10 м. Золотоноша 

м. Золотоноша,  

вул. Соборна № 

10в 

Черемис 

Анатолій 

Іванович 

Декларація про 

готовність об’єкта до 

експлуатації ЧК 

141201771203; 

протокол фактичного 

розподілу об’єкта в 

натурі від 30.07.2020 

; акт про розподіл 

об’єкта від 

12.09.2019   

Торгівельне 

приміщення площею 

36,8 кв.м. по  вул. 

Благовіщенська 55, м. 

Золотоноша 

м. Золотоноша,  

вул. 

Благовіщенська 

№ 55, прим. 7 

Черемис 

Анатолій 

Іванович 

Декларація про 

готовність об’єкта до 

експлуатації ЧК 

141201771203; 

протокол фактичного 

розподілу об’єкта в 

натурі від 30.07.2020 

; акт про розподіл 

об’єкта від 

12.09.2019   

Торгівельне 

приміщення площею 

105,6 кв.м. по  вул. 

Благовіщенська 55, м. 

Золотоноша 

м. Золотоноша,  

вул. 

Благовіщенська 

№ 55, прим. 7а 

 



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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денис Сизько 23904 


