
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 18.10.2021 № 475 

м. Золотоноша 

 

Про присвоєння адресних номерів об’єктам нерухомості  

 

З метою впорядкування обліку та інвентаризації об’єктів нерухомості, 

розглянувши заяви громадян, керуючись п. 10 „б” ст. 30 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1.  Присвоїти адресний номер об’єктам нерухомості згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

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

 

 

Перший заступник міського голови    Олег МАСЛО 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денис Сизько 23904 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

від 18.10.2021 № 475 

 

Перелік об’єктів нерухомості 

Громадянин 

(ФОП, 

юридична 

особа) 

Документ, що 

посвідчує право 

власності 

Частина, назва, місце 

розташування 

об’єкта 

Присвоєний 

адресний 

номер 

Пилипенко 

Тетяна 

Станіславівна 

Договір купівлі-

продажу від 

01.09.2021 № 2225;  

договір дарування 

від 23.10.2019 № 

1233 

8/15 частин (1/3+1/5) 

житлового будинку з 

надвірними спорудами  

по вул.Черкаська 69 у 

м. Золотоноша 

м. Золотоноша , 

вул. Черкаська 

69 

 
Примітка: не є 

підставою 

виникнення, зміни, 

припинення права 

власності 

Міхновський 

Петро Іванович 

Декларація про 

готовність об’єкта 

до експлуатації ЧК  

101210421556;  

договір про 

залучення 

інвестицій від 

03.09.2019   

Торгівельне 

приміщення площею 

67,6 кв.м. по  вул. 

Благовіщенська 55, м. 

Золотоноша 

м. Золотоноша,  

вул. 

Благовіщенська 

№ 55, прим. 9 

Міхновський 

Петро Іванович 

Декларація про 

готовність об’єкта 

до експлуатації ЧК  

101210421556;  

договір про 

залучення 

інвестицій від 

03.09.2019   

Торгівельне 

приміщення площею 

67,6 кв.м. по  вул. 

Благовіщенська 55, м. 

Золотоноша 

м. Золотоноша,  

вул. 

Благовіщенська 

№ 55, прим. 10 

Лучіна Зінаїда 

Петрівна  

Свідоцтво про право 

власності на 

нерухоме майно від 

11.07.2014; 

висновок щодо 

можливості поділу в 

натурі об’єкта 

нерухомого майна 

ТОВ «Еліт Партнер 

Плюс» 

Приміщення 2-1, 2-2, 

2-3, 2-4, 2-5 житлового 

будинку по 

вул.Пирятинська 23, 

м.Золотоноша 

м.Золотоноша,  

вул.Пирятинська 

23-А 



 

Керуючий справами      Оксана ШАКУРА 

Роджа 

Олександр 

Олексійович 

Договір купівлі-

продажу від 

10.07.1990 № 38 

Житловий будинок з 

надвірними спорудами  

у с. Деньги 

с. Деньги, вул.  

Шевченка 69 

Ляшко Марія 

Никифорівна 

Свідоцтво про право 

на спадщину за 

заповітом від 

10.07.1992 № 3307 

Житловий будинок з 

надвірними спорудами    

у с. Кропивна 

с. Кропивна ,  

вул. Шкільна 14 

Дашковська 

Людмила 

Олександрівна 

Свідоцтво про право 

на спадщину за 

заповітом від 

10.12.2020 № 986 

Житловий будинок з 

надвірними спорудами   

по вул. Лікарняна 58 , 

м. Золотоноша 

м. Золотоноша ,  

вул. Лікарняна 

58/1 

Гненна Олена 

Михайлівна 

Договір купівлі-

продажу від 

28.04.2021 № 392 

17/50 частин 

житлового будинку  з 

надвірними спорудами     

по вул.Черкаська 4 у 

м.Золотоноша 

м.Золотоноша, 

вул.Черкаська  

4/1   


