
 
 УКРАЇНА   

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ   

РІШЕННЯ 
 
від _20.05.2021_ № ___188___ 

         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» (із змінами), статтями 30, 

59, 73 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР  «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (із змінами), виконком міської ради    

ВИРІШИВ:  

  

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

будинку, який належить на праві приватної власності Гайдобі Віктору Миколайовичу, 

яке виникло на підставі Декларації про готовність  до експлуатації об’єкта 

ДЦ101210401645 від 01.04.2021 та вважати її: Україна, Донецька область, місто 

Покровськ,  вулиця Лесі Українки,  будинок 11а.  

 

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

павільйону за адресою: м. Покровськ, м-н Южний (район торгового центру Україна), 

який належить на праві приватної власності Самелюку Юрію Володимировичу та 

Єрьоміну Олегу Анатолійовичу, яке виникло на підставі Договору купівлі – продажу 

ВКА №048612 від 14.09.2007 та вважати її: Україна, Донецька область, місто 

Покровськ,  мікрорайон Южний,  будинок 42а.  

  

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

(вбудоване приміщення) за адресою: м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 24, кв. 77, яка 

належить на праві приватної власності Журій Світлані Іванівні (померла), 

спадкоємець – Журій Віталій Анатолійович, яке виникло на підставі Свідоцтва про 

право власності /САЕ №258781/10.08.2012 та вважати її: Україна, Донецька область, 

місто Покровськ,  мікрорайон Сонячний,  будинок 24/77.  

 

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

будинку за адресою: м. Покровськ, вул. Миколи Амосова, №25,29, який належить на 

праві приватної власності Гуменюку Олександру Андрійовичу та Гуменюк Олені 

Олександрівні, яке виникло на підставі Декларації про готовність  до експлуатації 



 

об’єкта ДЦ101201201586 від 02.12.2020 та вважати її: Україна, Донецька область, 

місто Покровськ,  вулиця Миколи Амосова,  будинок 29.  

  

 5. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту будівництва – житловому будинку, 

що будується на земельній ділянці, яка знаходиться у власності Петрій Олександра 

Едуардовича на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.05.2020, з 

урахуванням будівельного паспорта від 19.08.2020 №40, повідомлення про початок 

виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на 

підставі будівельного паспорта ДЦ051201207513 та вважати її: Україна, Донецька 

область, місто Покровськ,  вулиця Миргородська,  будинок 52а.  

 

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

«Електра», який буде виділено з іншого об’єкту нерухомого майна – Будинок 

культури Леніна за адресою: м. Покровськ, площа Шибанкова, 1а, яка належить на 

праві приватної власності ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ», яке виникло на підставі Свідоцтва про 

право власності від 24.11.2008 та вважати її: Україна, Донецька область, місто 

Покровськ,  площа Шибанкова,  будинок 1б. 

 

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

магазину №2, яка відповідно до Передавального Акту від 19.02.2021 знаходиться на 

балансі Покровської міської ради Донецької області та вважати її: Україна, Донецька 

область, Покровський район,  селище Перше Травня,  вулиця Зотова, будинок 27а.  

 

 

 

В.о. міського голови                                                                                     Н. Іваньо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


