
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 22.11.2022 № 411 

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.  

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Денис Сизько 23904 

Додаток  



до рішення виконавчого комітету 

від 22.11.2022 № 411 

 

Перелік об’єктів нерухомості 

Громадянин 

(ФОП, 

юридична 

особа) 

Документ, що 

посвідчує 

право власності 

Частина, назва, місце 

розташування об’єкта 

Присвоєний 

адресний номер 

Мельник 

Валентина 

Георгіївни 

Рішення від 

22.12.2021 

№16-77/VIII 

Земельна ділянка 

площею 0,12 га, 

кадастровий номер 

7121586200:06:004:0567 

у с/т «Славутич» 

с/т «Славутич» 

діл.№ 179-А 

 

Хоменко Любов 

Павлівна 

Договір 

купівлі-

продажу від 

30.01.1996 

№151 

Будинок по вул.Польова 

4 у с.Кропивна 

с. Кропивна ,  вул.   

Польова 26 

Долга Раїса 

Іванівна 

Декларація про 

готовність 

об’єкта до 

експлуатації ІУ 

101221108346 

Садовий будинок з 

надвірними спорудами у 

с/т «Труд» 

с/т «Труд» №92 

Хвиль 

Володимир 

Васильович 

Договір 

купівлі-

продажу від 

21.10.2021 

№1851 

Земельна ділянка 

площею 0,2862 га, 

кадастровий номер 

7121583101:01:001:0551 

у с.Деньги 

с.Деньги, 

вул.Центральна 41 

Новіков Сергій 

Миколайович 

Рішення від 

19.10.2020 

№59-

10/VII/2020 

Земельна ділянка 

площею 0,033 га, 

кадастровий номер 

7121586202:03:003:0547 

у с.Кедина Гора 

с.Кедина Гора,  

вул.Курортна 13-А 

 

 

Кононенко 

Надія Іванівна 

Свідоцтво про 

право на 

спадщину від 

31.07.1999 

№1276  

Будинок у с.Щербинівка с.Щербинівка,  вул. 

Загреблянська 23 



 

Заступник міського голови      Олександр ФЛОРЕНКО 

Стеблина 

Єлизавета 

Вікторівна 

Договір 

дарування від 

21.06.2019 

№418 

Земельна ділянка 

площею 0,0993 га, 

кадастровий номер 

7110400000:02:002:0004 

по вул.Ломоносова 13а 

у м.Золотоноша 

м.Золотоноша , вул.  

Ломоносова 15 

Собко 

Валентина 

Петрівна 

Рішення суду 

від 06.04.2009, 

справа №2-

65/2009 

Будинок (1-1; 1-2; 1-3; 

1-7; 1-8; 1-9; І веранда; 

літня кухня Б; гараж В; 

огорожа № 1,2; 

свердловина №4) по 

вул.Кропивницького 13 

у м.Золотоноша 

м.Золотоноша,  

вул.Кропивницьког

о 13-А 

Семенова 

Людмила 

Дмитрівна 

Державний акт 

на право 

власності на 

земельну 

ділянку серія 

ЯЛ №035894 

Земельна ділянка 

площею 0,0509 га, 

кадастровий номер 

7121589400:01:001:0004 

у с/т «Світанок» 

с/т «Світанок» 

діл.№151 

Синяк  

Валентин 

Володимирович  

Договір 

купівлі-

продажу від 

26.12.2002 

№3709; 

державний акт 

на право 

власності на 

земельну 

ділянку серія 

№01057750044

7 

Клуб А1’ , навіс Д та 

земельна ділянка 

площею 0,3411 га, 

кадастровий номер 

7110400000:03:003:0004 

по вул.Семенівська 82 у 

м.Золотоноша 

м.Золотоноша,  

вул.Семенівська 

82-Г 

Полозун 

Володимир 

Миколайович  

Договір 

купівлі-

продажу від 

05.07.2002 

№1994; 

державний акт 

на право 

власності на 

земельну 

ділянку серія 

ЯК №358598 

Диспетчерська А1, 

водонагрівальня В, 

вбиральня Г, навіс К та 

земельна ділянка 

площею 0,2805 га, 

кадастровий номер 

7110400000:03:003:0061 

по вул.Семенівська 82 у 

м.Золотоноша 

м.Золотоноша,  

вул.Семенівська 

82-Ж 


