
 

  
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

від _______________ №________ 
                               м.Покровськ 

 

Про забезпечення безперебійної роботи 

автотранспорту при снігових заметах 

та ожеледиці в осінньо-зимовий 

період 2021-2022 років 

 

 

З метою безперебійної роботи автомобільного транспорту при снігових 

заметах та ожеледиці в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, згідно з 

дорученням Президента України від 09.10.2012 № 1-1/2764 Про стан готовності сил 

МНС України до виконання завдань за призначенням в осінньо-зимовий період, 

відповідно до Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку та додержання 

тиші в громадських місцях Покровської міської територіальної громади  від 

15.09.2021 № 8/16-13, керуючись статтями 30, 33, 59, 73 Закону України від 

21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами), 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Керівникам підприємств, установ і організацій міста, незалежно від форм 

власності та відомчої підпорядкованості, заготовити необхідний інвентар, 

інструменти, сипучі та інші протиожеледні матеріали для роботи взимку; 

виконувати роботи з очищення від снігових заметів, льоду, посипці магістральних 

та внутрішньоміських шляхів, мостів, шляхопроводів та підходів до об’єктів на 

закріплених територіях згідно додатку 1 та додатку 2 (додається). 

 

2. Комунальному підприємству «Багатогалузеве комунальне підприємство» 

(Зусмановський), відповідно до діючих нормативів зимового прибирання міста, 

вирішити питання із залученням техніки підприємств для ліквідації снігових 

заносів; створити необхідні запаси паливно-мастильних матеріалів, запасних 

частин та піщано-соляної суміші на осінньо-зимовий період 2021-2022 років. 

 

3. Рекомендувати ПрАТ «Укрбуд», «Автодор №7» ДП «Донецький 

облавтодор», ТОВ «Вуглепромтранс», Приватним підприємствам, КП «Покровська 

ритуальна служба», КП «Покровськводоканал», КП «Покровськтепломережа» 

укласти договори з житлово-комунальним  відділом (Візенков), про виділення 

людей та механізмів для проведення робіт у разі снігових заметів та ожеледиці на 

автошляхах. 

 



4.  Начальнику житлово-комунального відділу (Візенков) передбачити 

фінансування заходів з очищення від снігових заметів, льоду, посипці 

магістральних та внутрішньоміських шляхів, мостів, шляхопроводів та підходів до 

об’єктів на закріплених територіях згідно додатку 1 та додатку 2. Провести 

відповідні процедури закупівлі через систему «Prozorro» з укладанням договорів на 

виконання зазначених робіт. 

 

5.  Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 

комунальне підприємство «Багатогалузеве комунальне підприємство» 

(Зусмановський), контроль – на заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Фролова О.В. 

 

 

 

Міський голова                                                  Р. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення виконкому міської ради 

________________ №__________ 

 

 

Закріплення 

підприємств міста за міськими автошляхами 

на період  снігових заметів та ожеледиці 2021-2022 років 
№ 

з/п 

Закріплена дільниця Назва підприємства 

1. м. Покровськ 

Перша черга : 
Мости  (Шляхопровід східний 

шляхопровід ст. Нова, шляхопровід Західний); 

вул. Шосейна; 

вул. Гайдамацька (одностороння); 

вул. Добропольська; 

вул. Залізнична; 

вул. Прокоф’єва вся; 

Автостанція сільська 

вул. Центральна вся; 

вул. Денисова; 

вул. Пушкіна; 

вул. Шевченко; 

вул. Борового; 

вул. Маршала Москаленко; 

вул. Європейська; 

вул. Пирогова; 

Біля ДК площа Шибанкова(навколо); 

пр-т Шахтобудівельників; 

вул. Поштова; 

вул. Лихачова; 

вул. Колосова; 

вул. Руднєва; 

вул. Майора Савєльєва; 

вул. Ювілейна; 

вул. Затишна; 

вул. Володимирська; 

вул. Київська; 

вул. Павла Поповича 

вул. 1 Травня; 

м-н «Шахтарський» 

м-н «Южний» 

м-н Гірник 

Навчальні заклади заїзди та під´їздні шляхи 

вул. Захисників України  

вул. Лізи Чайкіної 

вул. Привольна; 

заїзд на Центральне кладовище; 

вул. Степана Бовкуна (міжквартальні проїзди ); 

вул. Таманова; (міжквартальні проїзди); 

вул. Раздольна  (міжквартальні проїзди); 

вул. Северна; 

КП «Багатогалузеве 

комунальне підприємство» 



вул. Заводська (міжквартальні проїзди) 

вул. Якіра (паспортний) 

вул. Тюленіна  (міжквартальні проїзди); 

вул. Шмідта; 

вул.8 Березня; 

вул. Філатова; 

вул. Свободи; 

вул. Нахімова; 

вул. Данііла Галицького; 

заїзд на  Кладовище с. Динасового заводу 

заїзд на кладовище 8-ї групи 

 

Друга черга: 

м. Покровськ 
вул. Чкалова; 

вул. Бєлєнького; 

вул. Солов’яненко (Говора); 

вул. Горбенко; 

вул. Чичеріна; 

вул. Добролюбова; 

вул. Б. Хмельницького; 

вул. Франко 

вул. Турген’єва 

вул. Гвардійська; 

вул. Руська; 

вул. Солов’їна (Кушвіда); 

393 км 

Хутор Ріг: 

вул. Толбухіна 

вул. 9 Января 

вул. Титова 

вул. Новосельска 

вул. Сави Божка; 

вул. Колонтай 

вул. Станіславського  

вул. Немировича - Данченко; 

вул. Академіка Королева; 

вул. Вільна 

 

вул. Кальміуська ( Р. Люксембург  від вул. 

Шевченко); 

вул. Л. Бикова від вул. Шевченко ( Луначарського); 

вул. Мандрика (Фрунзе); 

вул. Слобожанська (Парижської  Комуни); 

вул. Спартака; 

вул. Торгівельна ( Комінтерна); 

вул. Партизанська; 

вул. Сорокіна; 

вул. Пугачова; 

вул. Данила Шумука (Зубашева); 

пров. В. Івасюка ( Братів Анікєєвих); 

пров. Єнгельса 

пров. Деповський; 

пров. Воровського; 

вул. Февральска; 



вул. Менькіної (20 років Жовтня); 

вул. Джерельна (Куйбишева); 

вул. Злагоди (К. Лібнехта); 

вул. Ярослава Мудрого (20 років Партз’їзду); 

вул. Тельманова; 

вул. Ломоносова; 

вул. Зої Космодем’янської; 

вул. Миру; 

пров. Лісний; 

вул. Садова; 

пров. Буденого 

 

вул. Ольшанського; 

вул. 8 Березня; 

пров. Деповський; 

вул. Демури; 

вул. Гайдара; 

вул. 50років Жовтня; 

пров. Данила Галицького 

вул. Чехова; 

пров. Полтавський; 

вул. Якуба Колоса 

пров. Керамічеський; 

пров. Транспортний; 

пров. Мостовий; 

вул. Задорожня(Котовського); 

вул. Карпатська(Орджонікідзе); 

вул. Народна(Крупської); 

вул. Весела; 

вул. Чайковського; 

вул. Сонячна (Щорса); 

вул. Кутузова 

вул. Олекси Береста (Молодої Гвардії); 

вул. Леонтовича; 

вул. Дачна; 

вул. Металургів; 

вул. Молодіжна; 

вул. Тополіна(Масленко); 

вул. Гастело; 

вул. Михайла Дрогоманова(Рибіна); 

вул. Дмитра Яворницького(Квиленко); 

вул. Залізняка; 

вул. Кантемірова 

вул. Локомотивна; 

вул. Богдана Ступки(Ватутіна); 

вул. Мічуріна; 

 

вул. Попова; 

вул. Спортивна; 

вул. Чернишевського; 

вул. Трудова ( Пролетарська); 

вул. ПетраДорошенко; 

вул. Калнишевького(Ахтирського); 

вул. Петра Дорошенко  ( Малікова); 

вул. Козакова; 



вул. Михайла Петренко(Череватенко); 

вул. О.Кошевого; 

вул. Невського; 

вул. Набережна; 

 

пров. Буденого; 

вул. Удачна (25 партз’їзду); 

вул. Соборна (24 партз’їзду); 

вул. Квітуча (50 років України); 

вул. Західна; 

вул. Герцена; 

вул. Дубаренко; 

вул. Перемоги; 

вул. Михайлівська (Фадєєва); 

вул. Глинки; 

вул. Чернігівська; 

вул. Орлика (20 партз’їзду); 

вул. Панфілова; 

вул. Волкова; 

вул. Айвазовського (Красногвардійська); 
вул. Севастопольська; 

вул. Табурна (Ленінградська) 

вул. Одеська 

вул. Раскової; 

пров Осіпенко 

вул. Дейнеги; 

вул. Зіркова; 

вул. Тініста; 

пров. Сонячний; 

вул. Осіння; 

вул. Космонавтів; 

вул. Авангардна; 

вул. Матросова; 

вул. Урожайна; 

вул. Сагайдачна; 

пров. Комарова; 

пров. Скоропадського; 

пров. Добровой; 

вул. Товстого; 

вул. Малевича ( Пархоменко); 

вул. Павлова; 

вул. Л. України; 

пров. Ветеренарний; 

вул. М. Амосова (Сакко); 

 

вул. Гоголя; 

вул. Котляревського; 

вул. Руднєва приватний сектор до Лікарні; 

вул. Суворова; 

вул. Лермонтова; 

вул. Самарська ( Чапаєва); 

вул. Воронова; 

вул. Маяковського; 

вул. Зеленокутська (Комсомольска); 

вул. Кальміуська ( Рози Лююксембург); 



вул. Леоніда Бикова (Луначарського); 

вул. Шибанкова; 

вул. Горняка; 

вул. Геофізична; 

вул. Кольцева; 

вул. Бабушкіна; 

вул. Халтуріна; 

вул. Янтарна (Плеханова); 

вул. Кооперативна; 

пров. Восточний; 

вул. Крушельницька (40 років України); 

вул. Кондратенко; 

пров. Каховський; 

вул. 9 мая; 

вул. Павлова; 

пров. Новий Світ; 

пров. Хортицький ( Терешкової); 

пров. Нижній (Красноармійський); 

пров. Чумацький (Советський); 

пров. Міліцейський; 

вул. Тимерязева; 

вул. Новомосковська; 

вул. Революції 

 

 

 - Очищення 

 - Посипка 

2 площа Шибанкова, бульвар Андрющенко 

Стоянка виконкому 
КП «Багатогалузеве 

комунальне підприємство» 
 - очищення 

 - чищення тротуарів міста 

 - посипка 

3 вул. Шевченко ( від вул. Торгівельна( 

Комінтерна) до вул. Захисників України 

(Дніпропетровська) 

КП «Покровськводоканал» 

 м-н Сонячний 

 м-н Лазурний 

 - очищення  

4 р-н  Динасового заводу  тротуари КП «Покровська ритуальна 

служба»  парки 

 сквери 

 -очищення  

 -посипка 

5 вул. Торгівельна;(Дорога до звалища) ПрАТ «Укрбуд» 

6 Місця для стоянки транспортних засобів 

(автостоянки, місця паркування транспорту тощо) 

біля торгівельних об’єктів 

ФОП, власники торгівельних 

об’єктів 

7 Автостоянки, .місця  для зупинки маршрутних 

транспортних засобів 

Юридичні  та фізичні особи, 

що займаються перевезенням 

пасажирів та здійснюють 

паркування або відстій 

автотранспорту, стоянку 

автотранспорту 



8 Дорога до с. Шевченко «Автодор №7» «ДП 

«Донецькій облавтодор»  

9 ст. Шахтна колія №1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14 

ст. Транзитна колія №1,1а,2,3,5,7,8,9 

 
 

ПРАТ «Шахтоуправління 

Покровське» 

ТОВ «Збагачувальна фабрика 

«Свято-Варваринська» 

 

10 Колія №10 ПРАТ «АП «Укрбуд» 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому ради                                                                                  А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  2 

до рішення виконкому міської ради 

________________________ №____ 

 

 

Закріплення 

 автошляхів територій, 

що увійшли до складу Покровської міської територіальної громади  

на період  снігових заметів та ожеледиці 2021-2022 років 
№ 

з/п 

Закріплена дільниця Назва підприємства 

1. Шевченківський старостинський округ 
вул. Соснова (Енгельса) 

вул. Лісова (Чапаєва) 

вул. Ціолковського 

вул. Дружна(Дзержинського) 

вул. Лесі Українки (Кірова) 

вул. Тітова 

вул. Гагаріна 

вул. Весела 

вул. Зарічна (Красноармійська) 

вул. Мічуріна 

вул. Піщана 

вул. Набережна 

вул. Залізнична 

вул. Квіткова (Р.Люксембург) 

вул. Центральна (Кл.Цеткін) 

вул. Зелена 

вул. Терешкової 

вул. 8 Березня 

пров. Осипенко 

пров. Громова 

пров. Раскової 

пров. Чкалова 

пров. Молодіжний 

вул. Горна 

вул. Маяковського 

вул. Лисогірська (Щорса) 

вул. Комунальна 

вул. Садова 

вул. Нова 

вул. Спортивна 

вул. Лугова (Жовтнева) 

вул. Калинова (Калініна) 

вул. Миру 

вул. Польова 

вул. Тарана 

вул. Леонова 

вул. Коханова (Леніна) 

вул. Культури 

вул. Прокоф’єва (Готвальда) 

вул. Шкільна 

вул. Івана Франка (Шота) 

КП «Покровськтепломережа»/ 

 

КП «Багатогалузеве комунальне 

підприємство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вул. 1 Травня 

вул. Шевченко 

вул. Перемоги 

пров. Поповича 

пров. Шахтний 

пров. Волкова 

перелік тротуарів 

вул. Комарова: біля стадіона; кінцева зупинка 

автобуса маршруту №28; перехрестя з вул. 

Шкільна 

вул. Спортивна: перехрестя з вул. Тарана 

вул. Гагаріна: перехрестя з вул. Шевченко; 

перехрестя з пров. Шахтний 

вул. Центральна: навпроти дитячого садка 

вул. Соснова: в районі магазину "Союз" 

вул. Нова: біля буд. №1 

вул. Калинова: перехрестя з вул. Дорожна 

 

Родинський старостинський округ 
вул. Шахтарської Слави 

вул. Шахтарська 

вул. Миру 

вул. Каснолиманська 

вул. Пушкіна 

вул. Паркова 

вул. Перемоги 

вул. Молодіжна 

вул. Театральна 

вул. Баумана 

вул. Маяковського 

вул. Залізнична 

вул. Запорізька 

вул. Лермонтова 

вул. Котовського 

вул. Нова 

вул. Южна 

вул. Островського 

пров. Осипенко 

пров. Робочий 

пров. Ураїнський 

вул. Солов'їна 

вул. Ватутіна 

вул. Вишнева 

вул. Матросова 

вул. Кольцева 

вул. Суворова 

вул. Козацька 

пров. Чехова 

вул. Горького 

пров. Поселковий 

вул. Космонавтів  

вул. Польова 

вул. Дачна 

пров. Раздольний 

пров. Успішний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приватні підприємці / 

юридичні особи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вул. Виноградна 

вул. Чайковського 

вул. Покришкіна 

пров. Одеський 

вул. Ломоносова 

вул. Чапаєва 

перелік тротуарів    

Парк ""Шкільний"    

Парк " Центральний"    

Парк "Перемоги"    

Парк "Міський"    

вул.Шахтарської слави на тратуарах біля буд.  № 

1,23,40    

Перехрестя вул. Пушкіна- вул. Шахтарської 

слави біля буд. № 44    

вул.Пушкіна біля буд. № 46 (магазин "Союз"), та 

буд. № 10    

Перехрестя вул. Молодіжна- вул. Миру   

вул. Миру ( ЗОШ № 36)    

вул. Шахтарська ( ЗОШ № 35 )    

вул. Перемоги ( ЗОШ № 8 )    

вул. Краснолиманська біля буд. № 11, та ДК ( 

дитячий майданчик)    

вул. Маяковського біля Родинського 

професійного ліцею    

Перехрестя вул. Запорізька - вул. Миру  

  

Першотравневий старостинський округ 
вул. Зотова  з буд.28 до 58 

вул. Набережна 

вул. Шахтна 

вул. Шевченко 

вул. Нова  

вул. Свєтська 

вул. Гагаріна 
перелік тротуарів 

вул. Зотова 8 

с.  Котлине 

вул. Перемоги 

пров. Пригородний 

вул. Центральна 

вул. Восточна 

вул. Виноградна 

вул. Сєвєрна 

вул. Спортивна 

вул. Железнодорожна 

с. Троянда 

вул. Цвєточна 

 

Піщанський старостинський округ 
вул. Молодіжна 

вул. Пушкіна 

вул. Весела  

вул. Шахтарська 

бульвар Побєди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приватні підприємці / юридичні 

особи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приватні підприємці / юридичні 

особи 

 

 



вул. Центральва  № 8-12 

с. Звірове 

вул.Степна 

вул Сазонова 

вул.Зарічна 

вул Гагаріна 

вул.Зелена 

вул.Мирна 

вул.Коротка 

вул.Комарова 

пров.Восточний 

с. Вовкове 

без назв вулиць 

 

Новотроїцький старостинський округ 
вул. Миру 

вул. Центральна (траса на Селидове) 

вул. Шкільна 

вул. Берегова (Т0515) 

вул. Шкільний 

вул. Мічуріна (Т0515) 

с. Новопустинка 

вул. Центральна 

вул. Берегова 

с. Жовте 

вул. Шкільна (траса на Селидове) 

вул. Дачний 

вул. Садова 

с. Нововасилівка 

вул. Берегова 

вул. Первомайська 

вул. Садова 

вул. Центральна 

вул. Чапаєва 

вул. Челюскінців 

вул. Шевченка 

вул. Весела 

с. Новоолександрівка 

вул. Центральна 

с. Новооленівка 

вул. Набережна 

вул. Прифермівська(Т0515) 

вул. Центральна 

с. Успенівка 

вул. Центральна 

вул. Гагаріна 

вул. Шевченко 

вул. Дружби 

вул. Короленка 

Новоєлизаветівький  старостинський округ 
вул. Широка 

вул. Миру 

вул. Лермонтова 

вул. Молодіжна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приватні підприємці / юридичні 

особи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вул. Набережна 

с.  Надеждинка 

вул. Перемоги 

вул. Кутузова 

вул. Мічуріна 

с.  Пушкіне 

вул. Гагаріна 

вул. 1 Травня 

с.  Котлярівка 

вул. Центральна 

вул. Шевченка 

перелік тротуарів 

вул. Широка 

вул. Набережна 

перелік тротуарів 

с. Новоєлизаветівка 

вул. Миру 

с.  Надеждинка 

вул. Перемоги 

 

Срібненський старостинський округ 
вул. Центральна 

вул. Дружби 

вул. Шкільна 

перелік тротуарів 

вул. Шкільна 

с. Українка 

вул. Берегова 

с. Ясенове 

вул. Зелена 

вул. Широка 

вул. Рассвєт 

с. Новоандріївка 

вул. Вишнева 

с. Запоріжжя 

вул. Шкільна 

с. Богданівка 

вул.Садова 

с. Преображенка 

вул. Затишна 

с. Троїцьке 

вул. Сонячна 

с. Горіхове 

вул. Восточна 

вул. Грушева 

вул. Західна 

м-н Західний 

 

Лисівський старостинський округ 
вул. Кленова 

вул. Фестивальна 

 

 

Гришинський старостинський округ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приватні підприємці / юридичні 

особи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приватні підприємці / юридичні 

особи 

 

 

 

Приватні підприємці / юридичні 

особи 

 



пров. Мирний  

вул. Свободи 

пров. Гоголя 

вул. Соколовського 

пров. Восточний 

пров. Западний 

вул. Первомайська 

вул. Трактова 

пров. Московський 

вул. Матросова 

пров. Молодіжний 

пров. Кошевого 

пров. Нестерова 

вул. Чкалова 

вул. Азовська 

пров. Толстого 

вул. Степова 

пров. Вишневий 

вул. Толбухіна 

пров. Літній 

пров. Радужний 

пров. Веселий 

пров. Тихий 

пров. Сонячний 

пров. Дачний 

вул. Виноградна 

пров. Широкий 

пров. Шевченка 

пров. Лісний 

 

- Очищення 

- Посипка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому ради                                                                                       А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АРКУШ 

погодження до проекту рішення виконавчого комітету  

міської ради 

 

 

 

Про забезпечення безперебійної роботи 

автотранспорту при снігових заметах 

та ожеледиці в осінньо-зимовий 

період 2021-2022років 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: Житлово-комунальний відділ міської ради 

 

 

Начальника житлово-комунального                                 

відділу міської ради                                                         Д. Візенков 

 

                                                                                                               

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

В.о.заступника міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів               А. Жук 

 

Керуючий справами            

виконкому ради                                                                                  А. Жук 

 

Начальник відділу 

юридичного  забезпечення  діяльності  

міської ради та її виконавчих органів                                              В. Пишна  

 

Начальник  відділу з питань 

діловодства, контролю  та  

роботи зі зверненнями  

громадян                                          Г. Борисова 

 

 

 

 

 

 

 


