
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

від _16.12.2021_ №__577_ 
             м. Покровськ 

 

Про внесення на розгляд міської 

ради проєкту рішення «Про 

перейменування вулиць, провулків 

селища Шевченко Покровської 

міської територіальної громади»  

 

 

З метою впорядкування та систематизації найменувань вулиць, провулків, 

розташованих на території селища Шевченко Покровської міської територіальної 

громади, відповідно до Порядку ведення словників Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно затвердженого Наказом Міністерства юстиції від 06.07.2012 

№1014/5 (із змінами), Закону України від 17.02.2011 №3038-VI «Про регулювання 

містобудівної діяльності» (із змінами),  керуючись статтями  37, 59,73  Закону України 

від 21 травня 1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»  (із змінами), 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести на розгляд  міської ради проєкт рішення «Про перейменування вулиць, 

провулків селища Шевченко Покровської міської територіальної громади» 

(додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мілютіна К.С. 

           

 

 

 

 

Міський голова                                                                                         Р. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконкому  

від _16.12.2021_ №__577_ 
 

 

Перелік вулиць, провулків селища Шевченко  

Покровської міської територіальної громади 

 

 

 

Тип Назва Стара назва до 

перейменування 

примітки  

вулиця Першого травня 1 Травня   

вулиця Восьмого березня 8 Березня  

вулиця Весела   

провулок Волкова   

вулиця Гагаріна   

вулиця Горна     

провулок Громова  Льотчик – Громов 

М.М. 

вулиця Дорожна   

вулиця Дружна Дзержинського Рішення 

Шевченківської 

селищної ради від 

14.03.2016 № 7/6-1 

«Про 

перейменування 

вулиць та провулків 

смт. Шевченко міста 

Красноармійська 

вулиця Залізнична   

вулиця Зарічна Красноармійська Рішення 

Шевченківської 

селищної ради від 

14.03.2016 № 7/6-1 

«Про 

перейменування 

вулиць та провулків 

смт. Шевченко міста 

Красноармійська 

вулиця Зелена   

вулиця Івана Франка Шота Рішення 

Шевченківської 

селищної ради від 

14.03.2016 № 7/6-1 

«Про 

перейменування 

вулиць та провулків 

смт. Шевченко міста 

Красноармійська 

вулиця Калинова Калініна Рішення 

Шевченківської 

селищної ради від 

14.03.2016 № 7/6-1 

«Про 

перейменування 



вулиць та провулків 

смт. Шевченко міста 

Красноармійська 

вулиця Квіткова Р. Люксембург Рішення 

Шевченківської 

селищної ради від 

14.03.2016 № 7/6-1 

«Про 

перейменування 

вулиць та провулків 

смт. Шевченко міста 

Красноармійська 

вулиця Комарова   

вулиця Комунальна   

вулиця Коханова Леніна Рішення 

Шевченківської 

селищної ради від 

14.03.2016 № 7/6-1 

«Про 

перейменування 

вулиць та провулків 

смт. Шевченко міста 

Красноармійська 

вулиця Культури   

вулиця Леонова   

вулиця Лесі Українки Кірова Рішення 

Шевченківської 

селищної ради від 

14.03.2016 № 7/6-1 

«Про 

перейменування 

вулиць та провулків 

смт. Шевченко міста 

Красноармійська 

вулиця Лисогірська Щорса Рішення 

Шевченківської 

селищної ради від 

14.03.2016 № 7/6-1 

«Про 

перейменування 

вулиць та провулків 

смт. Шевченко міста 

Красноармійська 

вулиця Лісова Чапаєва Рішення 

Шевченківської 

селищної ради від 

14.03.2016 № 7/6-1 

«Про 

перейменування 

вулиць та провулків 

смт. Шевченко міста 

Красноармійська 

вулиця Лугова Жовтнева Рішення 

Шевченківської 

селищної ради від 

14.03.2016 № 7/6-1 



«Про 

перейменування 

вулиць та провулків 

смт. Шевченко міста 

Красноармійська 

вулиця Маяковського   

вулиця Миру   

вулиця Мічуріна   

провулок Молодіжний Комсомольський Рішення 

Шевченківської 

селищної ради від 

14.03.2016 № 7/6-1 

«Про 

перейменування 

вулиць та провулків 

смт. Шевченко міста 

Красноармійська 

вулиця Набережна   

вулиця Нова   

провулок Осипенко  Льотчиця Осипенко 

П.Д. 

вулиця Перемоги   

вулиця Піщана   

вулиця Польова Куйбишева Рішення 

Шевченківської 

селищної ради від 

14.03.2016 № 7/6-1 

«Про 

перейменування 

вулиць та провулків 

смт. Шевченко міста 

Красноармійська 

провулок Поповича   

вулиця Прокоф'єва Готвальда Рішення 

Шевченківської 

селищної ради від 

14.03.2016 № 7/6-1 

«Про 

перейменування 

вулиць та провулків 

смт. Шевченко міста 

Красноармійська 

провулок Раскової   

вулиця Садова   

вулиця Соснова Енгельса Рішення 

Шевченківської 

селищної ради від 

03.06.2016 № 7/10-6 

«Про 

перейменування 

вулиці Енгельса смт. 

Шевченко міста 

Красноармійська». 

вулиця Спортивна   

вулиця Тарана   

вулиця Терешкова   



вулиця Тітова   

вулиця Центральна Кл. Цеткін Рішення 

Шевченківської 

селищної ради від 

14.03.2016 № 7/6-1 

«Про 

перейменування 

вулиць та провулків 

смт. Шевченко міста 

Красноармійська 

вулиця Ціолковського   

провулок Чкалова  ‘ 

провулок Шахтний   

вулиця Шевченка   

вулиця Шкільна   

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому ради                                                                                                  А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБЛЕНО: 

 

головний архітектор-начальник  

відділу містобудування, архітектури 

та земельних відносин                                                                                      О. Птушко 

 

 

 

 

 

 
 


