
 
 УКРАЇНА   

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ   

РІШЕННЯ 
 

від__16.07.2020_№___235__ 
         м. Покровськ 

 

Про впорядкування нумерації  

будівель 

 

Розглянувши заяву 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 – 

житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою:                    

м. Покровськ, вул. Сорокіна, будинок 83а, який належить на праві приватної 

власності Чіпурі Володимиру Васильовичу, яке виникло на підставі договору 

дарування від 30.12.1998 року та вважати її: Україна, Донецька область, місто 

Покровськ,  вулиця Сорокіна,  будинок 83.  
 

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

в житловому будинку №67б на м-ні Лазурний в м. Покровськ, яка належить на 

праві приватної власності Публічному акціонерному товариству 

«Шахтоуправління «Порковське» (№ запису про право власності 23786974 від 

01.12.2017 в Державному реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності) та вважати її: Україна, Донецька область, місто 

Покровськ,  м-н Лазурний,  будинок 67б, квартира 21. 

 

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

в житловому будинку №67б на м-ні Лазурний в м. Покровськ, яка належить на 

праві приватної власності Публічному акціонерному товариству 

«Шахтоуправління «Порковське» (№ запису про право власності 23786974 від 

01.12.2017 в Державному реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності) та вважати її: Україна, Донецька область, місто 

Покровськ,  м-н Лазурний,  будинок 67б, квартира 34. 



 

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

в житловому будинку №67б на м-ні Лазурний в м. Покровськ, яка належить на 

праві приватної власності Публічному акціонерному товариству 

«Шахтоуправління «Порковське» (№ запису про право власності 23786974 від 

01.12.2017 в Державному реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності) та вважати її: Україна, Донецька область, місто 

Покровськ,  м-н Лазурний,  будинок 67б, квартира 72. 

 

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

житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою:                    

м. Покровськ, вул. Центральна, будинок 258, який належав на праві приватної 

власності Бєлову Михайлу Олександровичу (померлий), спадкоємці: Сушкова 

Катерина Михайлівна, яке виникло на підставі Акту про закінчення 

будівництва та вводу до експлуатації індивідуального домоволодіння                        

від 29.11.1962 року та вважати її: Україна, Донецька область, місто Покровськ,  

вулиця Центральна,  будинок 268.   

 

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

житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами, який належить 

на праві приватної власності Сергєєву Євгену Віталійовичу, яке виникло на 

підставі Декларації про готовність об’єкту до експлуатації ДЦ 141201401198 

від 19.05.2020 та вважати її: Україна, Донецька область, місто Покровськ,  

вулиця Відродження,  будинок 1.  
 

 

 

 

В.п. міського голови                                                                   О. Требушкін 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


