
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 29.12. 2021 № 581 
м. Золотоноша 

 

Про присвоєння адресних номерів об’єктам нерухомості  

 

З метою впорядкування обліку та інвентаризації об’єктів нерухомості, 

розглянувши заяви громадян, відповідно до Закону України „Про регулювання 

містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 

№ 690  „Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, 

об’єктам нерухомого майна”, 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. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради від 20.10.2020 №362 „Про присвоєння адресних 

номерів” в частині щодо Труби Володимира Михайловича. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

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

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Денис Сизько 23904 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

від 29.12. 2021 № 581 

Перелік об’єктів нерухомості 

Громадянин 

(ФОП, 

юридична 

особа) 

Документ, що 

посвідчує право 

власності 

Частина, назва, місце 

розташування 

об’єкта 

Присвоєний 

адресний 

номер 

Пугач Віра 

Михайлівна 

Голиш 

Володимир 

Михайлович 

Шепель 

Валентина 

Михайлівна 

Договір дарування 

від 20.02.2001 

№603;  державний 

акт на право 

власності на 

земельну ділянку 

ЯК 156298 

Будинок з надвірними 

будівлями та земельна 

ділянка площею 0,6 га, 

кадастровий номер 

7121583101:01:002:022

1 по вул.Шевченка 10 у 

с.Деньги 

с.Деньги,  вул. 

Шевченка 84 

 

 

Бабенко 

Костянтин 

Олегович 

 

Договір купівлі-

продажу від 

10.12.2020 №2971 

½ частина житлового 

будинку з надвірними 

спорудами  по вул.23 

Вересня 129 у м. 

Золотоноша 

м. Золотоноша,  

вул.23 Вересня 

129/2 
Примітка: не є 

підставою 

виникнення, зміни, 

припинення права 

власності 

Пилипенко 

Тетяна 

Станіславівна 

Договір дарування 

від 23.10.2019 № 

1233   

1/5 частина житлового 

будинку з надвірними 

спорудами по вул. 

Черкаська 69   

м. Золотоноша,   

вул. Черкаська 

69 /1 
Примітка: не є 

підставою 

виникнення, зміни, 

припинення права 

власності 

Пилипенко 

Тетяна 

Станіславівна 

Договір купівлі-

продажу від 

01.09.2021 № 2225   

1/3 частина житлового 

будинку з надвірними 

спорудами по  вул. 

Черкаська 69   

м. Золотоноша,  

вул. Черкаська 

69 /3 
Примітка: не є 

підставою 

виникнення, зміни, 

припинення права 

власності 



Казаріна Надія 

Володимирівна 

Свідоцтво про право 

на спадщину від 

11.10.2021 №2598; 

державний акт  на 

право власності на 

земельну ділянку 

серія ЯЗ № 191169 

Будинок з надвірними 

будівлями та земельна 

ділянка площею 0,6 га, 

кадастровий номер 

7121587001:01:001:008

0 по вул. Григорія 

Сковороди 10 у 

с.Крупське 

с. Крупське ,   

вул. Григорія 

Сковороди 8 

Гонза Олена 

Михайлівна 

Свідоцтво про право 

на спадщину за 

заповітом від 

05.01.2018 №21 

½ частина житлового 

будинку з надвірними 

будівлями по  вул. 

Ринова 89 у 

м.Золотоноша 

м.Золотоноша,    

вул. Ринова 89/1 
Примітка: не є 

підставою 

виникнення, зміни, 

припинення права 

власності 

Проклова 

Ольга 

Григорівна 

Свідоцтво про право 

на спадщину за 

заповітом від 

02.10.2017 №792 

11/50 частина 

житлового будинку з 

надвірними будівлями 

по  вул. Олелька 

Островського 10 у 

м.Золотоноша 

м.Золотоноша,   

вул. Олелька 

Островського 

10/1 
Примітка: не є 

підставою 

виникнення, зміни, 

припинення права 

власності 

Каневська Віра 

Миколаївна 

Договір дарування 

від 20.08.2020 № 350 

1/5 частина житлового 

будинку з надвірними 

будівлями по  вул. 

Леонтовича 4 у 

м.Золотоноша 

м.Золотоноша ,   

вул. Леонтовича 

4/4 

Кравченко 

Олександр 

Вікторович 

Договір дарування 

від 17.10.1992 № 

4972  

3/5 частина будинку з 

надвірними спорудами 

по  вул. Санаторна 23 у 

м.Золотоноша 

м.Золотоноша,  

вул. Санаторна 

23/1 

Гвозд Юрій 

Анатолійович 

Свідоцтво про право 

на спадщину за 

законом від 

30.08.2011 №1068 

½ частина жилого 

будинку з надвірними 

спорудами по  вул. 

Нова 3 у м.Золотоноша  

м.Золотоноша,   

вул. Нова 3-А 



 

Керуючий справами      Оксана ШАКУРА 

Березка 

Наталія 

Олексіївна 

Смачило 

Галина 

Костянтинівна 

Державний акт на 

право власності на 

земельну ділянку ЯБ 

426303 

Земельна ділянка 

площею 0,0585 га, 

кадастровий номер 

7121589400:14:005:003

0 у с/т «Дружба» 

с/т «Дружба», 

діл.№62 

Приліпко 

Роман 

Вікторович 

Декларація про 

готовність об’єкта 

до експлуатації ЧК 

141201771203; 

договір №4 від 

10.06.2019 ;  

протокол 

фактичного 

розподілу об’єкта в 

натурі від 30.07.2020 

Торгівельне 

приміщення площею 

50,8 кв.м. по  вул. 

Благовіщенська 55, м. 

Золотоноша 

м. Золотоноша,  

вул. 

Благовіщенська 

№ 55, прим. 4 


