
 
 УКРАЇНА   

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ   

РІШЕННЯ 
 
від _19.08.2021__№ __370__ 

         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), постановою 

Кабінету Міністрів України від 06.07.2021 №690 «Про затвердження Порядку 

присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна», 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 адресу об’єкту нерухомого майна – 149/1000 частини 

промислової бази за адресою: м. Покровськ, вул. Аграрна, 1, яка належить на праві 

приватної власності ТОВ «РСІ», яке виникло на підставі Свідоцтва про право 

власності від 12.05.2014, з урахуванням Висновку щодо технічної можливості поділу 

об’єкта нерухомого майна №б/н від 28.04.2021 та вважати її: Україна, Донецька 

область, місто Покровськ,  вул. Аграрна,  будинок 1А.  

 2. Присвоїти нову адресу об’єкту нерухомого майна – 679/1000 частини 

промислової бази за адресою: м. Покровськ, вул. Аграрна, 1, яка належить на праві 

приватної власності ТОВ «РСІ», яке виникло на підставі Свідоцтва про право 

власності від 12.05.2014, з урахуванням Висновку щодо технічної можливості поділу 

об’єкта нерухомого майна №б/н від 28.04.2021 та вважати її: Україна, Донецька 

область, місто Покровськ,  вул. Аграрна,  будинок 1А/1.  

 3. Присвоїти нову адресу об’єкту нерухомого майна – 123/1000 частини 

промислової бази за адресою: м. Покровськ, вул. Аграрна, 1, яка належить на праві 

приватної власності ТОВ «РСІ», яке виникло на підставі Свідоцтва про право 

власності від 12.05.2014, з урахуванням Висновку щодо технічної можливості поділу 

об’єкта нерухомого майна №б/н від 28.04.2021 та вважати її: Україна, Донецька 

область, місто Покровськ,  вул. Аграрна,  будинок 1А/2.  

 4. Присвоїти нову адресу об’єкту нерухомого майна – 1/40 частини 

промислової бази за адресою: м. Покровськ, вул. Аграрна, 1, яка належить на праві 

приватної власності ТОВ «РСІ», яке виникло на підставі Свідоцтва про право 

власності від 12.05.2014, з урахуванням Висновку щодо технічної можливості поділу 



 

об’єкта нерухомого майна №б/н від 28.04.2021 та вважати її: Україна, Донецька 

область, місто Покровськ,  вул. Аграрна,  будинок 1А/3.  

 

 5. Присвоїти нову адресу об’єкту нерухомого майна – 3/125 частини 

промислової бази за адресою: м. Покровськ, вул. Аграрна, 1, яка належить на праві 

приватної власності ТОВ «РСІ», яке виникло на підставі Свідоцтва про право 

власності від 12.05.2014, з урахуванням Висновку щодо технічної можливості поділу 

об’єкта нерухомого майна №б/н від 28.04.2021 та вважати її: Україна, Донецька 

область, місто Покровськ,  вул. Аграрна,  будинок 1А/4.  

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

за адресою: м. Покровськ, вулиця Кантемирова, 16, який належить на праві приватної 

власності Маковій Любові Григорівні, яке виникло на підставі Декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта ДЦ101210217460 від 17.02.2021 та вважати її: 

Україна, Донецька область, м. Покровськ,  вулиця Кантемирова, будинок 16-А.  

 7. Присвоїти нову адресу об’єкту нерухомого майна – житловому будинку                      

за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Гнатівка, вулиця Вільна, 1,        

який належить на праві приватної власності Ваніній Ніні Володимирівні, яке виникло 

на підставі Декларації про готовність до експлуатації об’єкта ДЦ16210608643                          

та вважати її: Україна, Донецька область, Покровський район,  с. Гнатівка, вулиця 

Вільна, будинок 1-А.  

 8. Присвоїти нову адресу об’єкту нерухомого майна – житловому будинку                      

за адресою: м. Покровськ, вулиця Франка, б/н, який належить на праві приватної 

власності Дем’яненку Олександру Павловичу, яке виникло на підставі Декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта ДЦ101210701545 від 06.07.2021 та вважати її: 

Україна, Донецька область, м. Покровськ,  вулиця Франка, будинок 3-Б.  

 9. Присвоїти нову адресу об’єкту нерухомого майна – вбудованому 

приміщенню магазину за адресою: м. Покровськ, м-н Южний, будинок 18, квартира 1, 

який належить на праві приватної власності Гончаруку Анатолію Романовичу, яке 

виникло на підставі свідоцтва про право власності /САА №825259/ від 29.09.2006                        

та вважати її: Україна, Донецька область, м. Покровськ,  м-н Южний, будинок 18, 

нежитлове  приміщення 1.  

 10. Присвоїти нову адресу об’єкту нерухомого майна – житловому будинку 

(переведений із садового будинку) за адресою: м. Покровськ, садово-огородницьке 

товариство «Горняк», будинок 29, який належить на праві приватної власності 

Любченко Тетяні Миколаївні, яке виникло на підставі договору купівлі-продажу від 

05.11.2020 та вважати її: Україна, Донецька область, м. Покровськ,  вулиця Павла 

Поповича, будинок 29-А.  

 11. Присвоїти нову адресу об’єкту нерухомого майна – житловому будинку                      

за адресою: м. Покровськ, вулиця Суворова, будинок 47/вулиця Чапаєва, будинок 133, 

який належить на праві приватної власності Козаченку Руслану Олександровичу, яке 

виникло на підставі договору купівлі-продажу ВРП №752132 від 21.02.2012 та 

вважати її: Україна, Донецька область, м. Покровськ,  вулиця Самарська, будинок 

133. 

 



 

 

 12. Присвоїти нову адресу об’єкту нерухомого майна – житловому будинку,                    

який належить на праві приватної власності Завгородній Ірині Володимирівні, яке 

виникло на підставі рішення Красноармійського міськрайонного суду Донецької 

області від 10.03.2021 та вважати її: Україна, Донецька область, м. Покровськ,  вулиця 

Янтарна, будинок 64. 

 13. Присвоїти нову адресу об’єкту нерухомого майна – торговому павільйону                      

за адресою: м. Покровськ, вулиця Кольцева, будинок б/н, який належить на праві 

приватної власності Шевченку Євгену Валерійовичу, яке виникло на підставі 

Свідоцтва про право власності САА №825102 від 25.07.2006 та вважати її: Україна, 

Донецька область, м. Покровськ,  вулиця Кольцева, будинок 23-А. 

 14. Присвоїти нову адресу об’єкту нерухомого майна – житловому будинку,                    

який належить на праві приватної власності Банясу Олексію Володимировичу, яке 

виникло на підставі Декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво 

якого здійснено на підставі будівельного паспорта ДЦ 101210622158 від 23.06.2021 та 

вважати її: Україна, Донецька область, м. Покровськ,  мікрорайон Парковий, будинок 

17. 

           15. Присвоїти нову адресу об’єкту нерухомого майна – будівлі матеріального 

складу № 2, прохідної (в районі м’ясокомбінату), яка відповідно до Протоколу          

№ 318937 проведення електронних торгів належить комунальному підприємству 

«Управління міського господарства» ЄДРПОУ: 23982460 та вважати її: Україна, 

Донецька область, м. Покровськ,  вулиця Добропільська, будинок 21-А.. 

 

 

Міський голова                                                                                     Р. Требушкін 

 

 

 

 

 


