
 
 УКРАЇНА   

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ   

РІШЕННЯ 
            
від _20.03.2020__№ __88__ 

         м. Покровськ 

 

Про впорядкування нумерації  

будівель 

 

 

Розглянувши заяви та надані документи про впорядкування нумерації будівель в місті 

Покровську, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №367 «Деякі 

питання дерегуляції господарської діяльності», статтями 30, 59, 73 Закону України від 

21.05.1997 №280/97-ВР  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради    

ВИРІШИВ:  

 

  1. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна – будівлі колишнього 

механічного цеху заводу «Електродвигун» за адресою: м. Покровськ, вулиця Прокоф’єва, 

124, який належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю 

Фірма «АЯКС», яке виникло на підставі Договору купівлі-продажу від 02.02.1999 та вважати 

її: Україна, Донецька область, місто Покровськ,  вулиця Прокоф’єва,  будинок 124а. 

 1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю Фірмі «АЯКС» встановити адресну 

табличку протягом  10днів з дня прийняття рішення.   

 

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

приміщенню - магазину, який належить на праві приватної власності Ковтуненко Тетяні 

Мінлеханівні, яке виникло на підставі Свідоцтва про право власності від 24.12.2009 та 

вважати її: Україна, Донецька область, місто Покровськ,  проспект Шахтобудівельників,  

будинок 6/1. 

 2.1. Ковтуненко Тетяні Мінлеханівні встановити адресну табличку протягом  10днів з 

дня прийняття рішення.   

 

 3. Присвоїти нову поштову адресу об’єктам нерухомого майна – нежитловому 

приміщенню, В-3 АБК-№2 за адресою: м. Покровськ, вулиця Дніпропетровська, 7, яке 

належить на праві приватної власності Євтушенко Інгі Олегівні і Філю Дмитру 

Михайловичу, яке виникло на підставі Рішення суду від 05.06.2014 та вважати її: Україна, 

Донецька область, місто Покровськ,  вулиця Захисників України,  будинок 7/1. 

 3.1. Євтушенко Інгі Олегівні і Філю Дмитру Михайловичу  встановити адресну 

табличку протягом  10днів з дня прийняття рішення.   

 

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

механічних майстерень за адресою: місто Покровськ, вулиця Нахімова, 80, які належать на 

праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ДОНБАС-ВДМ»,                     



 

яке виникло на підставі Свідоцтва про право власності від 21.10.2013 та вважати її: Україна, 

Донецька область, місто Покровськ,  вулиця Нахімова,  будинок 80а. 

 4.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «ДОНБАС-ВДМ» встановити адресну 

табличку протягом  10днів з дня прийняття рішення.   

 

 5. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна – вбудованому 

приміщенню «777» за адресою: м. Покровськ, вул. Залізнична, 68, який належить на праві 

приватної власності Бєлановій Ользі Іванівні, яке виникло на підставі Договору купівлі-

продажу від 18.03.2004 та вважати її: Україна, Донецька область, місто Покровськ,  вулиця 

Залізнична,  будинок 68/25. 

 5.1. Бєлановій Ользі Іванівні встановити адресну табличку протягом  10днів з дня 

прийняття рішення.   

 

 6. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна – цеху безалкогольних 

напоїв за адресою: м. Покровськ, вулиця Шота, 147, який належить на праві приватної 

власності Жолнеру Ігорю Анатолійовичу, яке виникло на підставі Договору купівлі-продажу 

від 22.01.2002 та вважати її: Україна, Донецька область, місто Покровськ,  вулиця 

Прокоф’єва,  будинок 42. 

 6.1. Жолнеру Ігорю Анатолійовичу встановити адресну табличку протягом  10днів з 

дня прийняття рішення.   

 

 7. Контроль щодо встановлення адресних табличок покласти на комунальне 

підприємство „Управління міського господарства” (Тумасов). 

 

 

 

В.п. міського голови                                                                                               І. Сущенко 


