
 
 УКРАЇНА   

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ   

РІШЕННЯ 

 

від___22.08.2019__№ __311____ 

         м. Покровськ 

 

Про впорядкування нумерації  

будівель 

 

Розглянувши заяву про впорядкування нумерації будівель в місті Покровську, 

керуючись статтями 30, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради    

ВИРІШИВ:  

  

  1. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна – кав’ярні – 

вбудованому нежитловому приміщенню, яка належить на праві приватної власності 

Сапачу Віталію Миколайовичу, яке виникло на підставі Декларації про готовність 

об’єкта до експлуатації від 27.06.2019 та вважати її: місто Покровськ,  вулиця 

Поштова, 18/3. 

 1.1. Сапачу Віталію Миколайовичу встановити адресну табличку протягом 10 

днів з дня прийняття рішення.   

  

 2. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна – гаражу за 

адресою: місто Покровськ, вулиця Лихачова, район будинку №4,  гараж б/н, який 

належить на праві приватної власності Жетлухіну Сергію Юрійовичу, яке виникло на 

підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 28.10.2009 та вважати 

її: місто Покровськ,  вулиця Лихачева, район будинку №4, гараж №13. 

 2.1. Жетлухіну Сергію Юрійовичу встановити адресну табличку протягом 10 

днів з дня прийняття рішення.   

  

 3. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна – автомобільній 

школі за адресою: місто Покровськ, вул. Тюленіна, 1, яка належить на праві власності 

Товариству сприяння оборони України Донецької області, яке виникло на підставі 

Свідоцтва про право власності від 21.04.1999 та вважати її: місто Покровськ,  вулиця 

Тюленіна, 1а. 

 3.1. Товариству сприяння оборони України Донецької області встановити 

адресну табличку протягом 10 днів з дня прийняття рішення.   

  

 



 

 4. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна – житловому 

будинку (реконструйований з літньої кухні), який введено до експлуатації згідно 

Декларації про готовність об’єкта до експлуатації від 19.06.2019 ДЦ 141191700488 та 

вважати її: місто Покровськ,  вулиця Котляревського, 19а. 

 4.1. Верещагіній Наталії Іванівні встановити адресну табличку протягом 10 

днів з дня прийняття рішення.   

 

 5. Контроль щодо встановлення адресних табличок покласти на комунальне 

підприємство „Управління міського господарства” (Касьян). 

 

 

 

Міський голова                                                                                         Р. Требушкін 


