
  
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 28.01. 2022 № 32 

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. 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 28.01. 2022 № 32 

 

Перелік об’єктів нерухомості 

Громадянин 

(ФОП, 

юридична 

особа) 

Документ, що 

посвідчує право 

власності 

Частина, назва, місце 

розташування 

об’єкта 

Присвоєний 

адресний номер 

Нежеівенко 

Михайло 

Федорович 

Договір від 

03.01.1964 №25 

Житловий будинок з 

надвірними будівлями 

по вул.Сонячна 26 у 

м.Золотоноша 

м.Золотоноша ,  

вул. Сонячна 6 

 

 

Михайлов 

Валерій 

Володимирович 

 

Державний акт на 

право приватної 

власності на 

землю від 

16.02.2005  

ЯА210608 

Земельна ділянка 

площею 0,1078 га, 

кадастровий номер 

7121586200:06:001:060

8 у с/т «Хвиля» 

с/т «Хвиля», діл. 

№53 

 

Кобець 

Людмила 

Анатоліївна 

Договір  купівлі-

продажу від 

11.11.2021 № 

1135   

1/2 частина житлового 

будинку з надвірними 

спорудами по вул. 

Гоголя 81 у 

м.Золотоноша   

м. Золотоноша,   

вул. Гоголя 81/1 
 

 

Примітка* 

Гончар 

Володимир 

Іванович 

Свідоцтво про 

право на 

спадщину від 

21.12.2021 № 

1054   

9/25 частина 

житлового будинку з 

надвірними спорудами 

по  вул. 23 Вересня 29 

у м.Золотоноша   

м. Золотоноша,  

вул. 23 Вересня 

29/1 
 

Примітка* 

Тесля Людмила 

Іванівна 

Договір 

дарування від 

25.12.1998 №2311 

9/50 частин житлового 

будинку з надвірними 

спорудами по  вул. 

Черкаська 51,53,55 у 

м.Золотоноша   

м.Золотоноша,  

вул. Черкаська 

51,53,55/3 
 

 

 

Примітка* 

Кулініч 

Олександр 

Григорович 

Договір  купівлі-

продажу від 

10.12.2021 № 

1265   

3/5 частин житлового 

будинку з надвірними 

спорудами по  вул. 

Домантовича 5 у 

м.Золотоноша   

м.Золотоноша,  

вул. Домантовича 

5/2 

 

 
Примітка* 



Примітка* - не є підставою виникнення, зміни, припинення права власності 

 

Керуючий справами      Оксана ШАКУРА 

Церква 

Євангельських 

Християн-

Банпистів 

«Відродження» 

Осадча Лариса 

Михайлівна 

Договір  купівлі-

продажу від 

23.06.2017 № 

1220;  договір  

купівлі-продажу 

від 28.09.2020 № 

1135     

Комплекс нежитлових 

приміщень по  вул. 

Соборна 10 у 

м.Золотоноша 

м.Золотоноша,    

вул. Соборна 10-Д 

 


