
 
 УКРАЇНА   

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ   

РІШЕННЯ 
 
від ______________№ ____ 

         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 – продовольчому 

магазину, який належить на праві приватної власності Гончарук Наталії 

Олександрівні, яке виникло на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме 

майно від 20.08.2003 та вважати її: Україна, Донецька область, місто Покровськ,  

мікрорайон Южний,  будинок 21/2.  

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

будинку, який належить на праві приватної власності Пишному Едуарду Петровичу, 

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

ДЦ101201103648 та вважати її: Україна, Донецька область, місто Покровськ,  вулиця 

Київська,  будинок 44б.  

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

який переведено із садового будинку Буданцеву Федору Миколайовичу (номер 

запису про право власності: 31247275 від 04.04.2019) та вважати її: Україна, Донецька 

область, місто Покровськ,  вулиця Павла Поповича,  будинок 11.  

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

будинку за адресою: Покровський район, Першотравнева сільська рада, селище 

Котлине, вулиця Восточна, який належить на праві приватної власності Соколову 

Григорію Вікторовичу (помер), спадкоємці – Соколова Наталія Володимирівна, 

Калмикова Юлія Григорівна, яке виникло на підставі Свідоцтва про право власності 

на житло, виданого комітетом по приватизації колгоспу «Красноармієць»                              

від 26.05.1994 №117 та вважати її: Україна, Донецька область, Покровський район,  

Першотравнева сільська рада, селище Котлине,  вулиця Восточна, будинок 13.  

  



 

 5. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна – ½ частині 

житлового будинку за адресою: Покровський район, Лисівська сільська рада, село Ріг, 

вулиця Ак. Корольова, будинок 87, який належить на праві приватної власності 

Сизону Віктору Михайловичу, яке виникло на підставі Свідоцтва про право особистої 

власності на домоволодіння від 20.12.1989 та вважати її: Україна, Донецька область, 

Покровський район,  Лисівська сільська рада, село Ріг,  вулиця Ак. Корольова, 

будинок 89.  

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

будинку за адресою: м. Покровськ, вулиця Металургів, будинок 2а, який належить на 

праві приватної власності Кісільову Леоніду Олексійовичу, яке виникло на підставі 

Договору купівлі-продажу від 11.12.1980 та вважати її: Україна, Донецька область,          

м. Покровськ,  вулиця Металургів, будинок 2.  

 

 

 

Міський голова                                                                                     Р. Требушкін 


