
 

УКРАЇНА            

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

        ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ         

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ               ПРОЄКТ 
від ___________ №_______ 

              м. Покровськ 
 

 

Про затвердження переліку 

прибирання несанкціонованих 

сміттєзвалищ  на 2021-2023 роки 

 

 

 

 

З метою забезпечення задовільного санітарного становища та благоустрою 

Покровської міської територіальної громади Донецької області, враховуючи звернення 

старост приєднаних територій  відповідно до Закону України від 06 вересня 2005 р.                        

№ 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів» (зі змінами), керуючись статтями 30, 59,         

73 Закону України від 21 травня 1997 року №  280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (зі змінами), виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити перелік прибирання несанкціонованих сміттєзвалищ на території 

Покровської міської територіальної громади на 2021 рік (додаток 1). 

2. Затвердити перелік прибирання несанкціонованих сміттєзвалищ на території 

Покровської міської територіальної громади на 2022-2023 роки (додаток 2). 

3. Комунальному підприємству «Багатогалузеве комунальне підприємство» 

Покровської міської ради (Кислий) вжити організаційні заходи щодо прибирання 

несанкціонованих  сміттєзвалищ на території Покровської міської територіальної громади.  

4. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на комунальне 

підприємство «Багатогалузеве комунальне підприємство» Покровської міської ради (Кислий), 

контроль на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Федорова С.В. 

 

 

Міський голова                    Р. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення виконкому міської ради 

від _____________ №___________ 

 

Перелік прибирання несанкціонованих сміттєзвалищ  

Покровської міської територіальної громади 

на 2021 рік 

 

 

№ п/п місцезнаходження сміттєзвалища 

1 с.Гришине, вул.Трактова 

2 с.Гришине, вул.Соколовського 

3 с.Звірове, вул.Сазонова, навпроти будинків № 72, 74, 76 

4 с.Звірове, балка в районі вул.Мирна (навпроти кладовища) 

5 с.Звірове, балка між вул.Мирна та вул. Гагарина 

6 с.Звірове, балка в районі вул.Зелена (навпроти вул.Мирна та 

вул.Гагарина) 

7 с.Звірове, лісополоса по вул.Сазонова навпроти будинків № 194,196 

8 с.Ясинове, вздовж траси обласного призначення Олександрівка - 

Запоріжжя 

9 с.Новоєлизаветівка, в кінці вул.Набережна 

10 с.Новоєлизаветівка, район ставка та пасовища 

11 с.Лисівка, вул.Центральна балка біля буд.135 

12 с.Новопавлівка, вздовж дороги до тваринницької ферми 

13 с.Новопавлівка, між вул.Яблунева та вул.Виноградна, на  місцевій толоці 

14 с.Гнатівка, в кінці вул.Сонячна 

15 с.Новотроїцьке, вул.Центральна (за магазином) 

16 с.Успенівка, вул.Центральна (район двохповерхівки) 

17 м.Родинське, вул.Лермонтова,24 

18 м.Родинське, вул..Залізнична навпроти буд.52,54 

19 За парком «Ювілейний» біля дільниці вигулу собак 

20 Садове товариство «Шахтобудівельник» під дамбою 

21 вул. Шмідта, 23 

22 вул. Стуса, 11 

23 річка Гришинка (північна частина міста) 

24 вул. Молодіжна біля колишнього ставку, ставок по вул. Молодіжна 

25 Галявина між парком «Ювілейний» та Питомником 

26 вул. Молодіжна (колишній парк)    

27 Ставок по вул. П.Поповича 

 Всього: 27 

 

 

Керуючий справами 

виконкому ради         А. Жук 

 

 

Перелік прибирання несанкціонованих сміттєзвалищ на території Покровської міської 

територіальної громади на 2021 рік розроблено комунальним підприємством «Багатогалузеве 

комунальне підприємство» (Кислий) та підготовлено житлово-комунальним відділом 

Покровської міської ради. 

 

Начальник житлово-комунального 

відділу Покровської міської ради       Д. Візенков 



 

Додаток 2 

до рішення виконкому міської ради 

від _____________ №___________ 

 

Перелік прибирання несанкціонованих сміттєзвалищ  

Покровської міської територіальної громади 

на 2022-2023 роки 

 

 

дата місцезнаходження сміттєзвалища 

1 лісосмуга від с.Перше Травня до вул.Торгівельна м.Покровськ 

2 с.Шевченко, район кладовища 

3 лісосмуга між с.Піщане та с.Вовкове, район кар’єру 

4 с.Звірове, балка в районі вул.Зелена біля будинків № 4 та № 6 

5 південна частина с.Срібне (землі запаса державної власності) 

6 с.Срібне, вул.Шкільна (кар’єр) 

7 с.Лисівка, на в’їзді до села, між вул.Центральна та вул.Дружби, за 

кладовищем 

8 с.Новотроїцьке, біля вул.Миру (Войновська балка) 

9 с.Новотроїцьке, біля вул.Шкільна (силосна яма) 

10 с.Котлине, на місці колишнього клуба 

11 с.Гришине,  кінець  вул.Чкалова (Середянський Яр) 

12 с.Шевченко, вул..Комарова,20 (зруйнований будинок) 

13 с.Шевченко, піщаний кар’єр 

14 с.Звірове, в кінці вул.Мирна, дорога на сміттезвалище 

15 південна частина с.Горіхове в сторону с.Олексіївка 

16 с.Троїцьке, територія біля колишньої молочної ферми та господарських 

споруд 

17 с.Запоріжжя, територія колишньої ферми (силосні ями) 

18 с.Надеждинка, біля вул.Мичурина 

19 на північ від с.Лисівка, за територією колишньої тваринницької ферми 

20 за с.Даченське між селом та відгодівельним свинокомплексом 

21 с.Зелене, територія колишнього піщаного кар’єру 

22 с.Успенівка (колишня ферма) 

 Всього: 22 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому ради         А. Жук 

 

 

 

Перелік прибирання несанкціонованих сміттєзвалищ на території Покровської міської 

територіальної громади на 2021 рік розроблено комунальним підприємством «Багатогалузеве 

комунальне підприємство» (Кислий) та підготовлено житлово-комунальним відділом 

Покровської міської ради. 

 

Начальник житлово-комунального 

відділу Покровської міської ради       Д. Візенков 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


