
 
 УКРАЇНА   

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ   

РІШЕННЯ 

            
від _17.07.2019_ №____272__ 

         м. Покровськ 

 

Про впорядкування нумерації  

будівель 

 

Розглянувши заяву про впорядкування нумерації будівель в місті Покровську, 

керуючись статтями 30, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради    

ВИРІШИВ:  

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

будинку за адресою: місто Покровськ, вулиця Артема, 110, який належить на праві 

приватної власності Білоконю Миколі Андрійовичу, яке виникло на підставі 

Договору купівлі-продажу від 08.03.1976 та вважати її: місто Покровськ,  вулиця 

Шосейна, 132. 

 1.1. Білоконю Миколі Андрійовичу встановити адресну табличку протягом 10 

днів з дня прийняття рішення.   

  

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

матеріального складу за адресою: місто Покровськ, вулиця Захисників України,130а, 

який належить на праві приватної власності Костюку Євгену Миколайовичу, яке 

виникло на підставі Рішення Красноармійського міськрайонного суду від 11.12.2018 

№235/6013/18 та вважати її: місто Покровськ,  вулиця Захисників України, 130з. 

 2.1. Костюку Євгену Миколайовичу встановити адресну табличку протягом 10 

днів з дня прийняття рішення.   

  

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

стоматологічному кабінету – нежитловому приміщенню за адресою: місто Покровськ, 

м-н Шахтарський, 13, який належить на праві приватної власності Багрію Василю 

Івановичу, яке виникло на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно 

від 04.01.2007 та вважати її: місто Покровськ,  м-н Шахтарський, 13/16. 

 3.1. Багрію Василю Івановичу встановити адресну табличку протягом 10 днів з 

дня прийняття рішення.   

  

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

нежитловому приміщенню магазину промислових товарів за адресою: місто 

Покровськ, м-н Шахтарський, буд. №16, кв. №1, який належить на праві приватної 



 

власності Карамишеву Олександру Миколайовичу, яке виникло на підставі Свідоцтва 

про право власності на нерухоме майно від 21.10.2008 та вважати її: місто Покровськ,  

м-н Шахтарський, 16/1. 

 4.1. Карамишеву Олександру Миколайовичу встановити адресну табличку 

протягом 10 днів з дня прийняття рішення.   

 

 5. Контроль щодо встановлення адресних табличок покласти на комунальне 

підприємство „Управління міського господарства” (Касьян). 

 

 

 

В.о.міського голови                                                                             І.Сущенко 


