УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
проект
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від ___________ №_______
м. Покровськ
Про закріплення територій
м. Покровська та приєднаних
територій за підприємствами,
установами, організаціями для
прибирання та благоустрою
З метою забезпечення задовільного санітарного становища вулиць і площ міста,
своєчасного вивозу сміття і здійснення регулярного покосу трави у літній період, 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.
Закріпити території м. Покровська та приєднаних територій за підприємствами,
установами та організаціями для прибирання та благоустрою, згідно додатку .
2.
Керівникам підприємств, установ та організацій на закріплених територіях
забезпечити прибирання тротуарів та території вздовж доріг від наносного ґрунту, летючого
сміття, покіс трави та порослі прилеглої території протягом весняно-літнього періоду (квітеньвересень) згідно додатку .
3.
Суб’єктам господарювання, які провадять діяльність у сфері торгівлі та
побутового обслуговування населення м. Покровська та приєднаних територій, на прилеглих
територіях здійснити заходи з прибирання та благоустрою відповідно до Правил благоустрою,
забезпечення чистоти, порядку та додержання тиші в громадських місцях Покровської міської
територіальної громади.
4.
Рішення виконавчого комітету від 17.03.2016 № 72 «Про організацію робіт з
прибирання сміття та регулярного покосу трави на закріплених територіях» визнати таким,
що втратило чинність.
5.
Контроль за виконанням цього рішення покласти 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 _____________ № _________
ЗАКРІПЛЕННЯ
територій м. Покровська та приєднаних територій за підприємствами, установами,
організаціями для прибирання та благоустрою
Найменування
вулиць та площ

Закріплена територія

Відповідальні
підприємства, установи,
організації
КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство»
дільниця «Чисте місто»

Термін
виконання

Зупинка
«Залізничний
вокзал», вул.
Залізнична від вул.
Шевченка до
швейної фабрики
«Веселка»

Зупинка «Залізничний
вокзал», вул. Залізнична
від вул. Шевченка до
швейної фабрики
«Веселка»

щоденно

Сквер швейної
фабрики "Веселка",
вул. Прокоф'єва від
вул. Шевченка до
тресту, пл. Свободи

Сквер швейної фабрики
"Веселка", вул.
Прокоф'єва від вул.
Шевченка до тресту,
пл. Свободи

КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство»
дільниця «Чисте місто»

щоденно

Вул. Центральна від
вул. Шевченко до
пров.
Університетський,
зупинки 2 лікарні,
пр-т Миру, сквер
"Соборний", вул. М.
Москаленка від вул.
Шевченка до пров.
Університетський (2
зупинки)

Вул. Центральна від вул.
Шевченко до пров.
Університетський,
зупинки 2 лікарні, пр-т
Миру, сквер "Соборний",
вул. М. Москаленка від
вул. Шевченка до пров.
Університетський (2
зупинки)

КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство»
дільниця «Чисте місто»

щоденно

Вул. Прокоф'єва від
вул. Шевченка до
вул. З. України (4
зупинки)

Вул. Прокоф'єва від вул.
Шевченка до вул.
З. України (4 зупинки)

КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство»
дільниця «Чисте місто»

щоденно

Вул. Центральна від
пров.
Університетський до
вул. Шосейна (4
зупинки)

Вул. Центральна від
пров. Університетський
до вул. Шосейна (4
зупинки)

КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство»
дільниця «Чисте місто»

щоденно

Вул. Європейська (4
зупинки), пров.
М.Савельєва

Вул. Європейська (4
зупинки), пров.
М.Савельєва

КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство»

щоденно

Бул. Андрющенка,
пл. Шибанкова,
"Братська могила В.
І. Шибанкова та його
бойових товаришів"
(танк), пров.
Університетський
Пр-т
Шахтобудівельників,
сквер "Березовий
гай"

Бул. Андрющенка,
пл. Шибанкова,
"Братська могила В. І.
Шибанкова та його
бойових товаришів"
(танк), пров.
Університетський
Пр-т
Шахтобудівельників,
сквер "Березовий гай"

дільниця «Чисте місто»
КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство»
дільниця «Чисте місто»

щоденно

КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство»
дільниця «Чисте місто»
вул. Лихачова,
КП «Багатогалузеве
вул. Поштова
комунальне
підприємство»
дільниця «Чисте місто»
Вул. З.України від
КП «Багатогалузеве
заправки "WOG" до блок- комунальне
посту на Донецьк з
підприємство»
прилеглою зеленою
дільниця «Чисте місто»
зоною (10 зупинок)

щоденно

Вул. Шосейна від блокпосту на Донецьк до
шляхопроводу "Східний"
(5 зупинок)

КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство»
дільниця «Чисте місто»

щоденно

Парк "Ювілейний",
зелена зона вздовж м-ну
"Южний",
"Шахтарський",
"Сонячний"
М-н "Южний" (6
зупинок), м-н
"Шахтарський" (5
зупинок), м-н
"Сонячний" (4 зупинки),
м-н "Лазурний" (3
зупинки)

КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство»
дільниця «Чисте місто»

щоденно

КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство»
дільниця «Чисте місто»

щоденно

Дорога від парку
"Ювілейний" до
"Зеленовки" (4 зупинки)

КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство»
дільниця «Чисте місто»

щоденно

р-н автостанції вул.
Шевченко

р-н автостанції вул.
Шевченко

щоденно

пр-т
Шахтобудівельників

Прибудинкова територія

КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство»
дільниця «Чисте місто»
КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство»
дільниця «Чисте місто»

Вул. Лихачова,
вул. Поштова
Вул. З.України від
заправки "WOG" до
блок-посту на
Донецьк з
прилеглою зеленою
зоною (10 зупинок)
Вул. Шосейна від
блок-посту на
Донецьк до
шляхопроводу
"Східний" (5
зупинок)
Парк "Ювілейний",
зелена зона вздовж
м-ну "Южний",
"Шахтарський",
"Сонячний"
М-н "Южний" (6
зупинок), м-н
"Шахтарський" (5
зупинок), м-н
"Сонячний" (4
зупинки), м-н
"Лазурний" (3
зупинки)
Дорога від парку
"Ювілейний" до
"Зеленовки" (4
зупинки)

щоденно

щоденно

щоденно

вул. Колосова,
вул. Лихачова,
вул. Поштова,
вул. Руднєва,
вул. Європейська
м-ни Южний,
Шахтарський,
Лазурний, Сонячний

Прибудинкова територія

КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство»
дільниця «Чисте місто»

щоденно

Прибудинкова територія

щоденно

вул. С.Бовкуна,
вул .Шмідта,
вул. Таманова,
вул. Северна,
вул. Примакова,
вул. Роздольна
вул. Авангардна
вул. Захисників
України

Прибудинкова територія

КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство»
дільниця «Чисте місто»
КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство»
дільниця «Чисте місто»

КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство»

1 раз на
тиждень

ТОВ
«Донбаснафтопродукт»
(АЗС Parallel)
ТОВ «Східні
автовокзали»
ФОП Безроднов О.С.
(автосервіс)

постійно

КП
«Покровськтепломережа»

1 раз на
тиждень

КП «Компанія «Вода
Донбасу»

постійно

Покровський
професійний ліцей,
ФОП Черногор Ю.О.
(розважальний центр
«Ріо»), «Автосалон»
ФОП Якушева Н.І.
(піцерія «My friends+»),
КМУ «Центр первинної
медико-санітарної
допомоги» амбулаторія
№ 3, ФОП Стьопін О.М.
(магазин «Дім»), ТОВ
«Еліта» (ринок
«Шахтарський»)

постійно

прилегла територія
включно до бордюру
вулиці

вул. Захисників
України, тротуар з
південної сторони
вулиці, зелена зона

1. Від в’їзду зі сторони
м. Донецьк до АЗС
(обидві сторони
автошляху)
2. Від АЗС до повороту
на міжміську
автостанцію
3. Територія автостанції,
в’їзд та виїзд, автошлях
4. Від автостанції до
повороту на КП
«Покровськтепломережа»
(обидві полоси руху)
5. Від КП
«Покровськтепломережа»
до початку території
дільниці «Зелене
господарство» (обидві
полоси руху)
6. Від території дільниці
«Зелене господарство» до
колишнього АТП-11411
(обидві полоси руху)
7. Від радіорелейної
станції (вишка) до
вул.Відродження
8. Від вул.Відродження
до вул.Володимирська

щоденно

постійно
постійно

постійно

вул. Захисників
України
прилегла територія
включно до бордюру
вулиці

9. Від будинку № 13 м-н
Южний до будинку № 41
м-н Юний
10. Від будинку № 41 м-н
Южний до вул.Ювілейна
11. Від початку території
колишнього АТП-11411
до вул .Геофізична
12. Від вул. Геофізична
до вул. Пушкіна
13. Від вул. Пушкіна до
вул.Чкалова
14. Від вул. Чкалова до
вул.Тимирязева
15. Від вул.
Новомосковська до пр-ту
Шахтобудівельників
16. Від вул.Європейська
до вул. Б.Хмельницького
(обидві полоси руху)

вул. Захисників
України
прилегла територія
включно до бордюру
вулиці

17. Від вул. Ювілейна до
закінчення території кафе
«Ручеек»
18. Від вул. Лихачова до
вул. Гвардійська
19. Від магазина
«Автозапчастини» до
кінця території бази
будівельних матеріалів
20. Вздовж всієї території
АЗС «ТНК»
21. Від вул. Торгівельна
(поворот на с. Удачне) до
пров. Безимянний
22. Від вул. Таврійська до
вул. Центральна
23. Від ФОП Маленюк
О.І. (кафе) до
вул. Прокоф’єва

24. Від шляхопроводу
«Західний» вздовж всієї
території ТОВ «Красно
армійський завод
промислового
обладнання»
25. Від шляхопроводу
«Західний» вздовж всієї
території колишнього

ТОВ «ЕКО» (магазин
«Екомаркет»), ТЦ
«Україна»
ФОП Кивайло О.Ю. (ПП
«Комфорт»)
ТОВ «Ореол ЛТД»

постійно

Медведь О.І.
(торгівельно-зупиночний
комплекс)
КП «Багатогалузеве
підприємство»
ФОП Васканян С.Р.(кафе
«Шашличний двор»)
ФОП Мєщанінов В.К.,
ФОП Карташова

постійно

ФОП Мампорія Гега
(торгово-зупиночний
комплекс, «Чито
Грвито»)
ФОП Денисенко Л.І.

постійно

ФОП Старостенко Г.В.
(автомийка)
ФОП Слободенюк
(«Автомагазин»), ФОП
Чорний (база будівельних
матеріалів)
ТОВ «Волна»

постійно

ПАТ «Донецьксталь»

постійно

ФОП Лисаков О.Г., ПАТ
«Укртелеком»
ФОП Маленюк О.І.
(кафе), ФОП Калінін Д.Є.
(магазин «Продукти»),
ФОП Алієва І.А. (магазин
«Донбас»), ФОП Лепій
С.В. (будівельний
магазин)

постійно

ТОВ «Красноармійський
завод промислового
обладнання»

постійно

ФОП Коломоєць В.М.
(кафе «Пилигрим»),
газова заправка, всі

постійно

постійно
постійно

1 раз на
тиждень
постійно
постійно

постійно

постійно

постійно

постійно

заводу «Буддеталь»,
прилягаюча територія

вул. Шосейна
прилегла територія
включно до бордюру
вулиці

26. Від початку
закусочної
«Дальнобійник» до кінця
території АЗС ТОВ
«Донбаснафтопродукт»
27. Від ТОВ «Красноармійський завод
промислового
обладнання» до ФОП
Байталюк Ю.Б.
28. Від зупинки вздовж
території ПАТ
«Електродвигун»
29. Від ПАТ
«Електродвигун» вздовж
всієї території АЗС
«WOG» (обидві полоси
руху)
1. Від в’їзду зі сторони м.
Донецьк до
вул. Денисова
2. Від вул. Денисова до
вул. М. Москаленко
(обидві полоси руху)
3. Від вул. М.
Москаленко до вул.
Центральна (східна смуга
руху)
4. Шляхопровід
«Східний»
5. Пересічення вул.
Добропільська та вул.
Шосейна

вул. Добропільська
прилегла територія
включно до бордюру
вулиці

6. Від вул. Добропільська
до вул. Гайдамацька по
вул. Шосейна (територія
прилегла до огорожі
Динзаводу)
7. Від вул. Гайдамацька
до вул. Добропільська по
вул .Шосейна
1. Від шляхопроводу
«Східний» до
вул.Гайдамацька (обидві
сторони)
2. Від вул. Гайдамацька
до АЗС (обидві смуги
руху)

підприємства, які
знаходяться на території
заводу «Буддеталь»
ФОП Чевель В.І. (кафе
«Дальнобійник»), МНС,
ТОВ
«Донбаснафтопродукт»
(АЗС «Parallel»)
ФОП Черненко Л.Ю.
(кафе «Селен»), ФОП
Байталюк Ю.Б.
(автосервіс)

постійно

постійно

ПАТ «Електродвигун»

постійно

ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ
МАРКЕТ» (АЗС «WOG»)

постійно

Красноармійське
управління по газифікації
та газопостачанню, ФОП
Соловйова Т.В. (АЗС)
АТ «ДТЕК Донецькі
електромережі»

постійно

ТОВ «Наш продукт
плюс»

постійно

Дистанція колії № 8

постійно

торгівельний павільйон
Черкащина А.Ю.,
вторчермет, вантажнорозвантажна станція
ПАТ «Красноармійський
динасовий завод»

постійно

ФОП Кисловський А.І.
(будівельна база
«Граніт»)
ФОП Гаврилюк, ВАТ
завод «Маяк»

постійно

АТ «Укрзалізниця»
структурний підрозділ
«Донбаський центр
механізації колійних

постійно

постійно

постійно

постійно

вул. Шмідта

вул. Шмідта
прилегла територія
включно до бордюру
вулиці

3. Від АЗС до ПАТ
«Красноармійський
машинобудівельний
завод» (обидві сторони
автошляху)
4. Від кільця під
шляхопроводом по вул.
Вербицького до ФОП
Ремізов (обидві сторони
автошляху)
1. Від вул. Добропільська
(під шляхопроводом) до
вул. Таманова та кільця
2. Від ПАТ
«Красноармійський
машинобудівельний
завод» вздовж всієї
території АЗС ТОВ
«АДС» ПФ
«Промтехснаб»
3. Від території АЗС ТОВ
«АДС» ПФ
«Промтехснаб» до
початку
АЗС “Типтоп” (обидві
сторони автошляху)
4. Від початку АЗС
“Мультітоп” до території
ПАТ «Красноармійський
динасовий завод»
5. Від вул. Таманова до
кінця території ПАТ
«Красноармійський
динасовий завод»
(обидва боки)
6. Територія гаражів
7. Від кінця території
ПАТ «Красноармійський
Динасовий завод»
8. Від пров. Галицького
до
вул. Драгоманова
(обидва боки)

9. Від вул. Драгоманова
до вул. Попова (обидві
сторони)

робіт», ТОВ «Мангогруп» (АЗС)
ПАТ «Красноармійський
машинобудівельний
завод»

постійно

Регіональний сервісний
центр МВС в Донецькій
області, ФОП Ремізов
(автомагазин)

постійно

КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство»
ТОВ «АДС» ПФ
«Промтехснаб»

1 раз на
тиждень
постійно

ТОВ «Мультитоп» (АЗС)
АЗС «Тип-топ»

постійно

АЗС ТОВ «Люкаст»

постійно

ПАТ «Красноармійський
динасовий
завод»

постійно

власники гаражів
мешканці приватного
сектору

постійно
постійно

АТ «Укрзалізниця»
структурний підрозділ
«Покровське вагонне
депо», ФОП Ваніна
В.В.(магазин «Мінімал»),
ФОП Просоленко О. М.
(автомийка)
АТ «Укрзалізниця»
структурний підрозділ
«Покровське вагонне
депо», АТ
«Укрзалізниця»
бригадний будинок

постійно

постійно

Шляхопровід (на
Мирно град)
«Станція Нова»
вул. Європейська
прилегла територія
включно до бордюру
вулиці

локомотивного депо, АТ
«Укрзалізниця»
локомотивне
депо, дитячий садок № 4
«Березка»,
ФОП Андрєєв
Ю.В.(магазин «Космос»),
ФОП Просоленко О. М.
(автомийка), ФОП
Кравцова А.Г. (кафе),
ФОП Ніколаєнкова О.В.
(магазин «Наша ряба»)
10. Від вул. Попова до
Вугільний склад ПАТ
вул. Філатова (обидва
«ШУ Покровське», ОШ
боки)
№ 14, КП
«Покровськводоканал»
11. Від вул. Філатова до
ПП «Алекс» (АЗС
переїзду
«Легіон»)
12. Від переїзду до вул
автомийка,
.Захисників України
лісоторгівельна база
ПП Осіпов, ТОВ «Схід –
профіль»,
торгівельний склад
будматеріалів
ПП Бессонова,
ВАТ «Будмеханізація»,
автошкола,
магазин “Застройщик”,
металопрокат, приватні
підприємства вздовж вул.
Шмідта
1. Східна сторона
КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство»
2. Західна сторона
ПАТ «АПК – Інвест»
1. Від вул .М.Москаленко Міськрайсуд,
до вул. Пирогова
підприємства, організації,
(західний бік)
установи у будинку № 22
по вул. Європейська
2.Від вул. М.Москаленко ТОВ «ГВЕДЕОН»
до вул. Пирогова
(супермаркет «Сім’я»),
(східний бік) сквер,
ТОВ «ПОКРОВ
фонтан
ДЕВЕЛОПМЕНТ»
(торгівельний центр
«Бульвар»), ФОП
Свірєпова Г.В.
(кінотеатр), Покровська
міська рада, Покровська
районна рада
3. Від вул. Пирогова до
підприємства, організації,
вул. Франко (західний
установи,
бік)
розміщенні у будівлях
ТЦ «Люкс»,
БП «Маяк», КШСМУ
№2,
гуртожиток ДНДУ

постійно

постійно
постійно

1 раз на
тиждень
постійно
постійно

постійно

постійно

4. Від вул. Пирогова до
вул. Франко (східний бік)

вул. Майора
Савельєва
прилегла територія
включно до бордюру
вулиці

вул. Прокоф’єва
(обидва боки вулиці)
прилегла територія
включно до бордюру
вулиці

5. Від вул. Франко до
вул. Захисників України
(обидві сторони)
1. Від вул. Європейська
до вул. Чкалова

1. Від вул. Шосейна до
вул. Пушкіна
2. Від вул. Пушкіна до
пров .Нижній
3. Від пров. Нижній до
пров. Університетський
4. Від пров.
Університетський до
пл. Миру

постійно
1 раз на
тиждень
постійно

1 раз на
тиждень
1 раз на 2
тижні
постійно
постійно

1. Від вул. Шосейна до
пров. Чумацький

Швейна фабрика
«Веселка», всі
підприємства, які
знаходяться в будівлі
швейної фабрики
КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство», податкова
інспекція, ФОП Черкас
В.А.(фотопавільон),ФОП
Гавриліна І.В.(магазин
«Максим»), магазин
«Тисяча дрібниць»
мешканці приватного
сектору

2. Від пров. Чумацький
до
пров. Університетський

АТ «Укрзалізниця»
Дистанція сигналізації та
зв’язку

постійно

3. Від пров.
Університетський до
пл. Миру (південний бік)
4. Від пров.
Університетський до
пл. Миру (північний бік)
5. Від пл. Миру до вул
.Європейська (південний
бік)

ФОП Михайленко С.С.

постійно

ТОВ «Ковчег» (колишній
БП «Прогрес»)

постійно

всі підприємства,
установи,
організації які
знаходяться в

постійно

5. Від пл .Миру до вул.
Шевченко

Вул .Центральна
прилегла територія
включно до бордюру
вулиці

підприємства розміщенні
вздовж
всієї території
КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство»
ФОП Одорошенко Т.І.
(магазин «Джакузі»),
ФОП Маляренко В.С.
(салон краси
«Нефертіті»), ФОП
Строкова Н.Г.
(бухгалтерські послуги),
ФОП Потьомкіна Н.О.
(магазин одягу), КНП
«Покровська клінічна
лікарня інтенсивного
лікування»
ДЮСШ, КП «Покровська
ритуальна служба»
Державна податкова
інспекція
ТОВ «СК Енергія»

1 раз на
тиждень

постійно

6. Від пл. Миру до вул.
Європейська (північний
бік)

7. Від вул. Європейська
до вул. Шевченко

вул. Залізнична
прилегла територія
включно до бордюру
вулиці

1. Від шляхопроводу
«Східний» до пров.
Хортицький (обидві
сторони)
2. Від пров. Хортицький
до вул. Пушкіна (обидві
сторони)
3. Від вул. Пушкіна до
пров. Чумацький (обидві
сторони)
4. Від пров. Чумацький
до
пров. Університетський

5. Від пров.
Університетський до
пл. Миру

6. Від пл. Миру до
вул. Шевченко

приміщенні буд. № 147
по вул. Центральна
всі підприємства,
установи,
організації які
знаходяться в
приміщенні буд. № 148
по вул. Центральна
готель «Дружба»,
управління пенсійного
фонду, ФОП Колосова
О.В. (магазин
«Канцтовариш»), ФОП
Алєксєєв О.А.
(зоомагазин)
АТ «Укрзалізниця»
енергодільниця

постійно

постійно

постійно

Магазини, організації,
установи, розміщенні
вздовж території, ТОВ
«Лідерхліб»
Дистанція цивільних
споруд

постійно

ФОП Чернобай Є.М.
(атосервіс «Блиск»),
Управління виконавчої
дирекції Фонду
соціального страхування,
організації та установи,
розміщенні
у приміщенні ЗАТ
«Веселка»
ФОП Левченко А.В.,
ФОП Рак Н.В. (торговозупиночний комплекс),
ФОП Серебряна О.В.
(магазин «Серебряний
дім»), ФОП Рухліна А.А.
(магазин «Кристал»),
ФОП Рядська І.О.
(магазин «Дом»), ФОП
Веремеєнко В.І. (магазин
«Бюджет»), ФОП Стежко
С.І. (магазин тютюнових
та алкогольних виробів)
ФОП Чабан В.П.
(Привокзальний ринок),
ФОП Трубнікова
Н.Г.(магазин «Ткани,
штори»), ФОП
Литвиненко С.М.
(магазин «Книги»), ФОП
Богатіщева О.В.(магазин

постійно

постійно

постійно

постійно

вул. Пушкіна
прилегла територія
включно до бордюру
вулиці

вул. М. Москаленко
прилегла територія
включно до бордюру
вулиці

«Бамбини»), ТОВ
«Ремонтно-механічний
завод» (будинок № 189
по вул.Залізнична)
7. Привокзальна площа
АТ «Укрзалізниця»
станція Покровськ
8. Від вул. Шевченко до
АТ «Укрзалізниця»
пров. Миколаївський
Красноармійська
воєнізована
охорона залізниці, ФОП
Стебель К.Л. (авто мийка
«Pit-Stop»), ФОП
Михайлов О.М.
(готель «Мелодія»)
1.Від вул. Залізнична до
підприємства, організації,
вул .М.Москаленко
установи вздовж
(обидві сторони)
всієї території
2. Від вул. М.Москаленко Покровська міжрайонна
до вул .Котляревського
державна лабораторія
державної служби
України з питань
безпечності харчових
продуктів та захисту
споживачів, Покровська
районна державна
лікарня ветеринарної
медицини в Донецькій
області

постійно
постійно

постійно
1 раз на 2
тижня

3. Від вул.
Котляревського до вул.
Захисників України

ФОП Толстой А.О.
(продуктовий магазин),
ФОП Павлова Л.О. (СТО)

постійно

1. Від вул. Пушкіна до
пров. Чумацький

КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство»

1 раз на
тиждень

2. Від пров. Чумацький
до пл. Миру

Гімназія, КЗ
«Покровський
педагогічний фаховий
коледж»
ЗОШ № 12, ДВНЗ
«Донецький
національний технічний
університет»
КМУ «Центр первинної
медико-санітарної
допомоги» амбулаторія
№ 1, КЛПЗ «Покровська
стоматологічна лікарня»
підприємства, установи,
організації
які знаходяться в
буд. 144 – 146 по вул.
М.Москаленко, ФОП

1 раз на 2
тижня

3. Сквер Соборний

4. Від пл. Миру до вул.
Європейська (обидві
сторони)
5. Від вул. Європейська
до вул. Шевченко (обидві
сторони)

1 раз на 2
тижня
1 раз на 2
тижня

постійно

Задорожня С.В.(магазин
«Теплий дім»
Вул. Шевченко
прилегла територія
включно до бордюру
вулиці

пл. Шибанкова

пр-т
Шахтобудівельників

1. Від вул. Залізнична до Всі підприємства,
вул. Прокоф’єва прилегла установи,
територія (обидва боки)
торгівельні магазини, які
знаходяться на даній
дільниці
2. Від вул. Прокоф’єва до Всі підприємства,
вул. Центральна
установи,
торгівельні магазини, які
знаходяться на даній
дільниці
3. Від вул. Центральна до магазин «Хозяин», КНП
вул. М.Москаленко
«Медичний центр з
профілактики та
лікування залежності м.
Краматорськ»
4. Від вул. М.Москаленко підприємства, установи,
до вул. Партизанська
торгівельні
(обидва боки)
магазини, які знаходяться
на даній дільниці, ТОВ
«Волна»(авторинок),
Покровська районна рада

постійно

5. Від вул. Партизанська
до вул. Захисників
України
Повністю прилегла
територія включно до
бордюру вулиці

КП
«Покровськводоканал»

1 раз на
тиждень

ТОВ „Юпітер”, магазин
„Ізумруд”,
Красноармійська музична
школа,
ДК ПАТ „ШУ»
Покровське»,
ДВНЗ «Донецький
національний технічний
університет»
КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство»
Всі підприємства,
установи,
торгівельні магазини, які
знаходяться на даній
дільниці
Всі підприємства,
установи,
торгівельні магазини, які
знаходяться на даній
дільниці
Музична школа, д/с
«Світлячок»,

постійно

1. Від пл. Шибанкова до
вул. Захисників України
(автодорога)
2. Парний бік проспекту
буд.№2,4,6 і т. д.

3. Непарний бік
проспекту
буд. № 1,3,5,7, і т.д.
вул. Поштова

1. Від пл. Шибанкова до
вул. Лихачова (обидві
сторони)

постійно

постійно

постійно

1 раз на
тиждень
постійно

постійно

постійно

прилегла територія
включно до бордюру
вулиці
2. Від вул. Лихачова до
вул. Руднєва (обидві
сторони)

вул. Лихачова

пров. Колосова

вул. Руднєва

вул. Мандрика

1. Від вул. Поштова до
пр-ту
Шахтобудівельників
(обидва боки) прилегла
територія включно до
бордюру вулиці
2. Від пр-ту
Шахтобудівельників до
вул. Європейська
прилегла територія
включно до бордюру
вулиці
3. Продовження вулиці за
магазином «Явір»
(прилегла територія та
зелена зона)

ЗОШ №3, ліцей «Надія»,
ПАТ «Укртелеком», ПАТ
«Укрпошта»
Бібліотека ім. О.Теліги,
Донецький обласний
військовий комісаріат
(ПокровськоЯсинуватського
ОМТЦК), ТОВ «КМЗ»,
УСЗН м.Покровська,
Покровський центр
занятості, Відділ освіти
Покровської міської ради
всі підприємства,
установи,
торгівельні магазини, які
знаходяться на даній
дільниці
всі підприємства,
установи,
торгівельні магазини, які
знаходяться на даній
дільниці

Всі приватні підприємці
які знаходяться в ТЦ
„Явір”, автосервісний
комплекс
ФОП Наумов Є.М.
1. Від вул. Поштова до
Всі підприємства,
пр-ту
установи,
Шахтобудівельників
торгівельні магазини, які
прилегла територія
знаходяться на даній
включно до бордюру
дільниці. Будинок
вулиці
творчості та дозвілля
1. Від вул. Чкалова до пр- Покровська міськрайонна
ту Шахтобудівельників
філія Державної установи
прилегла територія
«Донецький обласний
включно до бордюру
лабораторний центр
вулиці
Міністерства охорони
здоров’я України»,
КНП «Покровська
клінічна лікарня
інтенсивного лікування»,
ФОП Скопилатов О.І.
(магазин «Реквієм»),
КМУ «Центр первинної
медично-санітарної
допомоги» амбулаторія
№2
Від вул. Європейська до
Міський відділ
вул. Шевченко
внутрішніх справ УМВС
України в Донецькій
області

постійно

постійно

постійно

постійно

постійно

1 раз на 2
тижня

1 раз на 2
тижня

вул. Пирогова

пл. Свободи

пл. Миру

бульвар
Андрющенко

пров. Університетський

сквер «Березовий
гай»
вул. Франко

Від вул .Європейська до
вул. Волонтерської

ФОП Звінцова Т.Г.
(оптова база), ФОП
Родина Л.В. (магазин
«Айболіт»)
Від вул. Залізнична до
ТОВ «РУШ» (магазин
вул. Центральна
«Ева»), ТОВ «ДЦ
(прилегла територія до
Україна» (магазин
підприємств)
«Watsons»), ТОВ
«Здравица» (аптека №50),
відділ містобудування та
архітектури Покровської
міської ради, Управління
юстиції (РАГС), ТОВ
«АТБ-МАРКЕТ», ФОП
Цяцька О.П. (магазин
«Услада»)
Від вул. Центральна до
ТОВ ВТФ «АРНІКА»,
вул. М.Москаленко
ФОП Гончаров
(прилегла територія до
Б.В.(магазин «Золото
підприємств)
України»), ФОП Давидов
О.В. («Оптіка-сервіс»),
ФОП Прочувайленко
А.В. (магазин
«Біжутерія»), ФОП
Науменко А.К. (магазин
«Сладкоежка»), ФОП
Гребеннікова Т.В.
(магазин іграшок), Союз
ветеранів,
Юникредитбанк
Від вул.М.Москаленко до ДВНЗ «Донецький
пл. Шибанкова
національний технічний
університет», ФОП
Хачикян Т.Р. (кафе
«Діонис»), ФОП Лендяк
Т.О.(магазин «Подіум»),
КП «Багатогалузеве
підприємство»
Від вул. Центральна до
Красноармійська
пл. Шибанкова (зелена
організація УТОГ,
зона, обидві сторони)
Укрпошта, Гімназія, КЗ
«Покровський
педагогічний фаховий
коледж»
Вул. М. Савельєва
Працівники виконкому
міської ради,
райдержадміністрація
Вул. Франко до
Медичний центр
«Енергозбиту»
«Олівія», ФОП
Демяненко І.С. (магазин
«Саванна»), АТ «ДТЕК
Донецькі електромережі»

постійно

постійно

постійно

постійно

1 раз на 2
тижня

1 раз на 2
тижня
постійно

вул. Тургенева

повністю

вул. С.Бовкуна

1. Від вул. Шмідта до
вул. Тюленіна

2. Від вул. Тюленіна до
вул. Северна
3. Від пров. Кармелюка
до вул. Шмідта
4. Від вул. Северна до
кінця

ТОВ «Еліта»
(центральний ринок), всі
підприємства, установи,
торгівельні магазини,
розташовані в універмазі
«Покровськ»,
КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство», ТОВ
«ВАЛДІ ЛТД» (ринок
динасового селища),
гуртожиток ПАТ
«Красноармійський
динасовий завод»
Організації,
підприємства, магазини у
будівлі колишнього
дитячого садка
Організації,
підприємства, магазини у
будівлі колишнього
дитячого садка
КУ «Покровський
психоневрологічний
інтернат»

вул. Таманова

повністю

Військовий шпиталь

пров. Кармелюка

повністю

вул. Тюленина

територія вулиці

вул. Примакова

територія вулиці

вул. Торгівельна

Від вул. Захисників
України до вул. Удачна
(в бік с.Удачне)
1. Вул. Володимирська
(прилегла територія
включно до бордюру
вулиці)
2. Територія прилегла до
ринку «Лазурний»,
автостоянка та зупинка
автобусу № 10 (прилегла
територія включно до
бордюру вулиці)

Відділ державної
виконавчої служби
Красноармійського
міжрайонного управління
юстиції,
Красноармійський
міжрайонний відділ
уголовно – виконавчої
інспекції
Підприємства, магазини,
які розташовані на даній
дільниці
Дитячий будинок
«Відродження»
ФОП Лейко Л.Л., КП
«Покровська ритуальна
служба»
Всі підприємства,
установи, торгівельні
магазини, які знаходяться
на даній ділянці
ТОВ «Регіон» (ринок
«Лазурний»)

мікрорайони
Южний,
Шахтарський,
Лазурний, Сонячний

постійно

1 раз на
тиждень

постійно

постійно

1 раз на 2
тижня
1 раз на 2
тижня
1 раз на 2
тижня

постійно
постійно
1 раз на
тиждень
постійно

постійно

Житлові комплекси:
«Лазурний»,
«Шахтарський»,
«Южний»,
«Сонячний»,
«Гірник»

3. Автошлях від ринку
«Лазурний» до повороту
НВК № 1
4. Автошлях від ТОВ
«Регіон» до кінцевої
зупинки маршруту № 10

ФОП Соловйова Т.В.
(АЗС), гаражний
кооператив «Южний»
ПАТ ШУ «Покровське»,
ФОП Чабан С.В.

постійно

5. Вул. Відродження

ФОП Кивайло О.Ю. (ПП
«Комфорт»)

1 раз на
тиждень

6. Територія прилегла до
загальноосвітніх шкіл
№2, №9, НВК №1
(прилегла територія
включно до бордюру
вулиці)

ЗОШ № 2, ЗОШ № 9,
НВК № 1

7. Об’їзна дорога від
вул.Захистників України
до радіорелейної станції
через м-ни Южний,
Шахтарський, Сонячний

ФОП Кивайло О.Ю. (ПП
«Комфорт»), КП «Бюро
технічної інвентаризації»,
автостоянка, гаражний
кооператив «Южний»,
ТОВ «РМЗ», всі
підприємства, установи,
торгівельні магазини, які
знаходяться на даній
дільниці
Організації, що надають
послуги з утримання
житлових будинків,
згідно конкурсу та
уклали договір з ФОП
Кивайло О.Ю. (ПП
«Комфорт»)
КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство»

1. Територія житлового
комплексу «Гірник» від
пр.Мир до вул.
Шевченко, від вул
.М.Москаленко до вул.
Залізнична
2. Територія житлового
комплексу від вул.
Європейська до вул.
Поштова, від пл.
Шибанкова до вул. М.
Савельєва
3. Територія житлового
комплексу «Южний» від
парку «Ювілейний» до
автошляху між м-ми
Южний та Шахтарський,
від вул. Захисників
України до об’їзної
дороги
4. Територія житлового
комплексу
«Шахтарський» від
автошляху між м-ми
Южний та Шахтарський
до автошляху між м-ми
Шахтарський та
Сонячний, від вул.

постійно

1 раз на
тиждень

1 раз на
тиждень

м. Родинське

смт. Шевченко

с. Перше Травня
с. Котлине
с. Троянда

с. Гришине

с. Піщане
с. Звірове
с .Солоне
с. Вовкове

Захисників України до
обїзної дороги
5. Територія житлового
комплексу «Сонячний»
від автошляху між м-ми
Шахтарський та
Сонячний до автогаражів,
від вул. Захисників
України до обїзної
дороги
6. Територія житлового
комплексу «Лазурний»
від обїзної дороги до вул.
Київська, від автодороги
на м-н Лазурний до
автодороги на котельну
№1
територія м. Родинське
Всі підприємства,
установи, організації,
торгівельні магазини, які
знаходяться на даній
території. КП
«Багатогалузеве
комунальне
підприємство»
територія смт. Шевченко Всі підприємства,
установи, організації,
торгівельні магазини, які
знаходяться на даній
території. КП
«Багатогалузеве
комунальне
підприємство»
територія сілищ Перше
Всі підприємства,
Травня, Котлине,
установи, організації,
Троянда
торгівельні магазини, які
знаходяться на даній
території. КП
«Багатогалузеве
комунальне
підприємство»
територія с. Гришине
Всі підприємства,
установи, організації,
торгівельні магазини, які
знаходяться на даній
території. КП
«Багатогалузеве
комунальне
підприємство»
територія селищ Піщане, Всі підприємства,
Звірове, Солоне, Вовкове установи, організації,
торгівельні магазини, які
знаходяться на даній
території. КП
«Багатогалузеве

постійно

постійно

постійно

постійно

постійно

с. Лисівка
с. Гнатівка
с. Даченське
с. Зелене
с. Новий Труд
с.Новопавлівка
с. Новоукраїнка
с. Ріг
с. Сухий Яр
с. Чунишине

територія селищ Лисівка,
Гнатівка, Даченське,
Зелене,Новий Труд,
Новопавлівка,
Новоукраїнка, Ріг, Сухий
Яр, Чунишине

с Новоєлизаветівка
с. Котлярівка
с. Надеждинка
с. Пушкіне

Територія селищ
Новоєлизаветівка,
Котлярівка, Надеждинка,
Пушкіне

с. Новотроїцьке
с. Жовте
с. Нововасилівка
с.Новоолександрівка
с. Новооленівка
с. Новопустинка
с. Успенівка

Територія селищ
Новотроїцьке, Жовте,
Нововасилівка,
Новоолександрівка,
Новооленівка,
Новопустинка, Успенівка

с. Срібне
с. Богданівка
с. Запоріжжя
с. Новоандріївка
с. Горіхове
с. Преображенка
с. Троїцьке
с. Українка
с. Ясенове

Територія селищ Срібне,
Богданівка, Запоріжжя,
Новоандріївка, Горіхове,
Преображенка, Троїцьке,
Українка, Ясенове

Керуючий справами виконкому міської ради

комунальне
підприємство»
Всі підприємства,
установи, організації,
торгівельні магазини, які
знаходяться на даній
території. КП
«Багатогалузеве
комунальне
підприємство»

Всі підприємства,
установи, організації,
торгівельні магазини, які
знаходяться на даній
території. КП
«Багатогалузеве
комунальне
підприємство»
Всі підприємства,
установи, організації,
торгівельні магазини, які
знаходяться на даній
території. КП
«Багатогалузеве
комунальне
підприємство»
Всі підприємства,
установи, організації,
торгівельні магазини, які
знаходяться на даній
території. КП
«Багатогалузеве
комунальне
підприємство»

постійно

постійно

постійно

постійно

А. Жук

Закріплення територій м. Покровська та приєднаних територій за підприємствами,
установами, організаціями для прибирання та благоустрою розроблено комунальним
підприємством «Багатогалузеве комунальне підприємство» (Кислий) та підготовлено
житлово-комунальним відділом Покровської міської ради.
Начальник КП «БКП» Покровської міської ради
Начальник ЖКВ Покровської міської ради

О.Кислий
Д. Візенков

