
  УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

   МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 
від _24.04.2020_№___226рг_ 

м.Покровськ 

 
 

Про покладання квітів до могил 

загиблих солдатів у  Другій  

світовій війні у м.Покровську 

 

 

 

 Відповідно до Указу Президента України від 3 квітня 2019 року   № 99/2019 

«Про відзначення у 2020 році Дня пам’яті та примирення і 75-ї річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні», з метою вшанування подвигу українського народу в 

боротьбі за свободу, увічнення пам’яті загиблих у Другій світовій війні, згідно з 

рішенням міської ради від 20.12.2019 № 7/72-2 «Про Програму економічного і 

соціального розвитку міста Покровська на 2020 рік», керуючись статтями 42, 59 Закону 

Україні від 21.05.1997 № 280/99-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,- 

 

 

1. Здійснити   08-09 травня 2020 року покладання   квітів   до  могил  загиблих 

солдатів  у м.Покровську  за списком (додається) з нагоди відзначення Дня пам’яті та 

примирення і 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

 

2. Відділу  культури,  туризму  та  охорони  культурної  спадщини  міської ради  

(Тумасова) 

 

           2.1.Придбати  квіти  для   привітання  мешканців  зі   статусом дітей  війни  у 

 м. Покровську. 

 

 2.2.Забезпечити фінансування квітів згідно з затвердженим кошторисом 

(додається). 

 

 

 

 

В.п.міського голови                                                                                   І.Сущенко 

 

 

 

 

 



                                                                            Додаток  

       до розпорядження міського голови 
       від _24.04.2020_№___226рг_ 

 

 

 

Список могил загиблих солдатів у м.Покровську  

для покладання квітів з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 75-ї 

річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

 

 

№ 

з/п 
Найменування Адреса 

1 Братська могила загиблих воїнів періоду визвольних 

змагань 1917-1921 рр. та Другої Світової війни. 

(Братська могила борців за Радянську владу). 

м. Покровськ, сквер 

Соборний 

2 Братська могила загиблих воїнів Південно-Західного 

фронту в роки Другої Світової війни 

(Братська могила радянських воїнів Південно-

Західного фронту) 

м. Покровськ 

вул.  Торгівельна, 106, 

цвинтар 

3 Братська могила загиблих воїнів Південно-Західного 

фронту в роки Другої Світової війни 

(Братська могила радянських воїнів Південно-

Західного фронту) 

м. Покровськ, вул. 

Хутірська, 10, цвинтар 

4 Братська могила загиблих партизанів визвольних 

змагань періоду 1917-1921 рр. та воїнів Другої 

Світової війни. (Братська могила партизанів 

громадянської війни, радянських воїнів.) 

м. Покровськ, вул. 

Прокоф’єва, 115 (в 

сквері) 

5 Братська могила загиблих воїнів в роки Другої 

Світової війни 

 (Братська могила радянських воїнів) 

м. Покровськ 

вул. Ольшанського, 59 

6 Братська могила  загиблих воїнів визвольних 

змагань періоду 1917-1921 рр. воїнів та партизанів, 

загиблих в роки Другої Світової війни . (Братська 

могила борців за Радянську владу, радянських воїнів 

та партизанів.) 

м. Покровськ, 

мікрорайон 

«Південний», біля 

будинку № 30 

7 Братська могила загиблих воїнів Південно-Західного 

фронту в роки Другої Світової війни 

(Братська могила радянських воїнів Південно-

Західного фронту) 

м. Покровськ, 

вул.Степана Бовкуна, 

5 

8 Братська могила загиблих воїнів Південно-Західного 

фронту в роки Другої Світової війни 

(Братська могила радянських воїнів Південно-

Західного фронту) 

м. Покровськ, вул. 

Свободи, 81 

9 Братська могила загиблих воїнів та підпільників в 

роки Другої Світової війни  

 (Братська могила радянських воїнів та 

підпільників) 

м. Покровськ, пл. 

Шибанкова, 10 



10 Братська могила загиблих воїнів та партизанів в 

роки Другої Світової війни 

 (Братська могила радянських воїнів і партизанів) 

м.Покровськ, 

Шевченківська сел./р, 

смт. Шевченко, вул. 

Шкільна, 1 

11 Пам’ятник Москаленку К.С., двічі Герою 

Радянського Союзу  

м. Покровськ, вул. 

Маршала Москаленка, 

159 

 

 

Список могил загиблих солдатів в м.Покровськ для покладання квітів з 

нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 75-ї річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні у м.Покровську розроблений відділом культури, 

туризму та охорони культурної спадщини міської ради. 

 

 

 

Начальник відділу                                                                              К.Тумасова                                                               

 

                                  

Керуючий справами  

виконкому ради                                                                    А.Жук   

 


