
  
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від 20.03.2023 № 106 

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 20.03.2023 № 106 

 

Перелік об’єктів нерухомості 

Громадянин 

(ФОП, 

юридична 

особа) 

Документ, що 

посвідчує 

право власності 

Частина, назва, місце 

розташування об’єкта 

Присвоєний 

адресний номер 

Буряк Ніна 

Павлівна 

Державний акт 

на право 

власності на 

земельну 

ділянку серія 

ЯК №102076 

Земельна ділянка 

площею 0,0624 га, 

кадастровий номер  

7121586200:06:004:0266 

у СТ «Славутич» 

СТ «Славутич», 

діл. 26 

Жигайло Іван 

Єгорович 

Договір від 

30.12.1963 

№3021 

Житловий будинок по 

вул. Незалежності 84 у 

м.Золотоноша 

м.Золотоноша ,  

вул. Незалежності 

95 

Тобілко 

Олександр 

Олександрович 

Договір про 

поділ 

житлового 

будинку від 

03.03.2023 

№564 

Частина житлового 

будинку А-1, прибудова 

а2, сарай В, вбиральня Е, 

літня кухня Ж, погріб К, 

літній душ М по вул. 

Замкова 99 у 

м.Золотоноша 

м.Золотоноша,   

вул. Замкова 99-А 

Золотоніська 

міська рада 

Рішення 

Золотоніської 

міської ради від  

23.03.2021 №  

5-27/VIII; 

рішення  

Золотоніської 

міської ради від   

22.12.2020 №   

2-93/VIII; 

Нежиле приміщення та 

земельна ділянка 

площею  1,4211 га, 

кадастровий номер   

7121586601:01:002:0517 

по вул.Шкільна 4 у 

с.Кропивна 

с.Кропивна, 

вул.Шкільна 4-А 

Тюрін Сергій 

Володимирович 

Договір 

купівлі-

продажу від 

12.04.1988 №21 

Будинок у с.Деньги с.Деньги, 

вул.Лісова 43 



 

Керуючий справами      Оксана ШАКУРА 

Уфімцева 

Тетяна Сергіївна 

Договір  

купівлі-

продажу від 

29.07.2013 

№2677 

Земельна ділянка 

площею  0,051 га, 

кадастровий номер   

7121589400:08:004:0524 

у межах с/р Чапаєвська 

с/т «Труд», діл.283 

Сидоренко 

Володимир 

Андрійович 

Договір 

купівлі-

продажу від 

09.04.2002 

№1058 

Будинок з надвірними 

будівлями у с.Кропивна 

с.Кропивна,  

вул.І травня 40 


