
                                                                     
  УКРАЇНА 

    ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від 30.07.2020 № 7/81-14 

          м. Покровськ 

 

 

Про затвердження Переліків 

об'єктів культурної спадщини  

Покровської міської ради 

в новій редакції 

 

З метою збереження історико-культурного надбання в інтересах нинішнього 

та майбутніх поколінь, утримання пам’ятників та пам’ятних місць та прилеглих до 

них територій у належному стані міської ради, згідно з Законами України від 

08.06.2000 № 1805-III «Про охорону культурної спадщини» та від 06.09.2005 № 

2807-IV «Про благоустрій населених пунктів», керуючись статтями 25,26,59,73 

Закону України  від 21.05.1997 № 280/97 «Про місцеве самоврядування», наказом 

МКУ «Про затвердження Порядку обліку об’єктів культурної спадщини» від 

11.03.2013 р. № 158 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 квітня 2013 р. 

за № 528/23060 , міська рада - 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити перелік об’єктів культурної спадщини, розташованих на 

 території Покровської міської ради в новій редакції (Додаток № 1). 

 

2. КП «Управління міського господарства» (Назаров) прийняти 

на баланс щойно виявлені об’єкти культурної спадщини                                                                              

(Додаток № 2). 

 

3. Затвердити перелік об’єктів культурної спадщини, які перебувають на  

балансі КП «Управління міського господарства» (Додаток № 3). 

 

4. Рішення «Про внесення змін в додаток до рішення  від 20.04.2017  

 № 7/33-13 «Про організацію робіт щодо поліпшення  охорони пам’ятників історії 

та культури, розташованих на території Покровської міської ради» визнати таким 

що втратило чинність. 

 

5. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської  



міської ради (Олехнович) заключити охоронні договори на охорону і збереження 

щойно виявлених об’єктів культурної спадщини з балансоутримувачами 

(власниками/користувачами). 

 

6.  Координацію  роботи  щодо  виконання даного рішення покласти на 

відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської 

ради (Олехнович), контроль - за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови згідно розподілу обов’язків.                                                                             

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  

освіти, культури, духовності, молоді, фізкультури та спорту (Требушкін). 

 

 

  В.п. міського голови                                                                              О. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 



                      

АРКУШ 

 погодження до проекту рішення  

   Покровської міської ради 

 

 

 

Про затвердження Переліків 

об'єктів культурної спадщини  

Покровської міської ради 

в новій редакції 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ            відділом  культури, туризму  та охорони  культурної  

  спадщини міської ради 

 

 

Начальник відділу культури,  

туризму та охорони культурної 

спадщини міської ради                                                              О.Олехнович                                                      

 

ПОГОДЖЕНИЙ:  

 

Керуючий справами 

виконкому ради                                                                             А.Жук                                                                                                    

 

В.о.начальника  відділу  юридичного 

забезпечення  діяльності міської  

ради і виконавчих органів                                                            А.Іщенко                                                                          

 

В.о.начальника відділу з 

організаційної роботи міської ради                                         Т.Балюк 

 

Комісія з питань ЖКГ комунальної 

власності, екології, охорони довкілля  

та благоустрою                                                                               М.Касьян 

 

 

Голова постійної комісії з освіти, 

культури, духовності, молоді,  

фізкультури та спорту                                                                   О.Требушкін 

 

 

 

                                                   

Секретар міської ради                                                                   О.Требушкін                                             



                                                                                                                                                         Додаток 1  

                                                                                                                                                                                    до рішення міської ради  

                                                                                                                                                                                             від 30.07.2020р. №7/81-14 

 

 

Перелік об’єктів культурної спадщини розташованих на території Покровської міської ради 

 

№ 

за/п 

Охоронний 

№ 

Найменування пам’ятки Адреса На балансовому 

обліку пам’ятка 

перебуває 

Закріплено за 

підприємством 

Закріплено 

за учбовим 

закладом 

1. 1

. 

428-Дн Братська могила загиблих воїнів 

періоду визвольних змагань 1917-

1921 рр. та Другої Світової війни. 

(Братська могила борців за 

Радянську владу). 

м. Покровськ, сквер 

Соборний 

КП «Управління 

міського 

господарства» 

Комунальна 

медична 

установа «Центр 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги». 

Амбулаторія  

№ 1 

(за згодою) 

КЗ 

«Покровсь-

кий 

педагогічний 

коледж» (за 

згодою) 

2. 2

. 

448 Пам’ятний знак на честь 

перебування на ст. Гришине 

українського композитора 

Леонтовича Миколи Дмитровича 

м. Покровськ, 

будинок 

залізничного 

вокзалу, праве 

крило. 

Привокзальна 

площа 

КП «Управління 

міського 

господарства» 

Станція 

Покровськ, 

залізничний 

вокзал 

(за згодою) 

БПГ №1 

(за згодою) 



3. 3

. 

427 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 

КП «Управління 

міського 

господарства» 

ПРАТ 

«Автотранс-

портне 

підприємство 

«Укрбуд» (за 

згодою) 

НВК № 2 

(за згодою) 

4. 4

. 

434-Дн 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 

КП «Управління 

міського 

господарства» 

Покровське 

управління  з 

газозабезпечен-

ня та газифікації 

(за згодою) 

ЗОШ № 15  

(за згодою) 

5. 5

. 

426 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) 

КП «Управління 

міського 

господарства» 

Локомотивне 

депо (за згодою) 

ЗОШ № 12 

(за згодою) 

6. 7

. 

431-Дн Братська могила загиблих воїнів в 

роки Другої Світової війни 

 (Братська могила радянських 

воїнів) 

м. Покровськ 

вул. Ольшанського, 

59 

КП «Управління 

міського 

господарства» 

Вагонне депо (за 

згодою) 

ЗОШ№ 14 

(за згодою) 

7. 8 

 

423 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 

КП «Управління 

міського 

господарства» 

Покровська ЦРБ 

(за згодою) 

ЗОШ № 2 (за 

згодою) 



8. 9

. 

424-Дн 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 

КП «Управління 

міського 

господарства» 

ПАТ «КДЗ» (за 

згодою) 

ЗОШ № 4 (за 

згодою) 

9. 1

0

. 

420 Місце революційних подій м. Покровськ, 

привокзальна 

площа. Будинок 

залізничного 

вокзалу 

Слов’янське 

будівельно-

монтажне 

експлуатаційне 

управління 

державного 

підприємства 

«Донецька 

залізниця» 

Станція 

Покровськ (за 

згодою) 

ЗОШ № 3 (за 

згодою) 

10. 1

1

. 

446 Будинок, у якому розташовувався 

штаб бойової дружини і 

працювала перша Рада робітничих 

депутатів 

м. Покровськ, 

привокзальна 

площа. Будинок 

залізничного 

вокзалу 

Слов’янське 

будівельно-

монтажне 

експлуатаційне 

управління 

державного 

підприємства 

«Донецька 

залізниця» 

Станція 

Покровськ (за 

згодою) 

ЗОШ № 3 (за 

згодою) 

11. 1

3

. 

432 Братська могила загиблих воїнів 

Південно-Західного фронту в роки 

Другої Світової війни 

(Братська могила радянських 

м. Покровськ, вул. 

Свободи, 81 

КП «Управління 

міського 

господарства» 

КЗ « Клуб 

ім.М.Ф.Щерба-

ка» Покровської 

міської ради (за 

ЗОШ №14 (за 

згодою) 



воїнів Південно-Західного фронту) згодою) 

12. 1

4

. 

421 Пам’ятник братам Суріним, 

революціонерам.  

( Пам’ятник братам Суріним, 

революціонерам, борцям за 

Радянську владу) 

м. Покровськ,  

вул. В.Стуса, 5 

КП «Управління 

міського 

господарства» 

Локомотивне 

депо (за згодою) 

ЗОШ №14 (за 

згодою) 

13. 1

5

. 

457 Братська могила загиблих 

шахтобудівників 

м. Покровськ, с-ще 

динасового заводу, 

цвинтар.  

вул. Тюленіна, 1 

КП «Управління 

міського 

господарства» 

ДП «ВК 

«Краснолиман-

ська» (за згодою) 

ЗОШ № 6 (за 

згодою) 

14. 1

6

. 

3237 Могила Вінника Павла Павловича, 

воїна – афганця, старшого 

лейтенанта 

м. Покровськ, 

центральний 

міський цвинтар, 

вул. Торгівельна, 

106 

КП «Управління 

міського 

господарства» 

ПРАТ 

«Автотранс-

портне 

підприємство 

«Укрбуд» (за 

згодою) 

ЗОШ № 2 (за 

згодою) 

15. 1

7

. 

3238 Могила Галкіна Сергія 

Олександровича, воїна – афганця, 

рядового. 

м. Покровськ, 

центральний 

міський цвинтар, 

головна алея 

ліворуч від входу, 

вул. Торгівельна, 

106 

КП «Управління 

міського 

господарства» 

ПРАТ 

«Автотранс-

портне 

підприємство 

«Укрбуд» (за 

згодою) 

БПГ № 1 (за 

згодою) 

16. 1

8

. 

425-Дн Братська могила загиблих воїнів 

та підпільників в роки Другої 

Світової війни  

(Братська могила радянських 

воїнів та підпільників) 

м. Покровськ,  

пл. В.І.Шибанкова, 

10 

КП «Управління 

міського 

господарства» 

Локомотивне 

депо (за згодою) 

БПГ № 1 (за 

згодою) 



17. 1

9

. 

2015 Пам’ятник на честь революційних 

виступів гришинських 

залізничників 

м. Покровськ, вул. 

Шмідта, 123 

КП «Управління 

міського 

господарства» 

Вагонне депо (за 

згодою) 

ЗОШ № 14 

(за згодою) 

18. 2

0

. 

429 Братська могила загиблих воїнів 

та партизанів в роки Другої 

Світової війни 

(Братська могила радянських 

воїнів і партизанів) 

м.Покровськ 

смт. Шевченко, вул. 

Шкільна, 1 

КП «Управління 

міського 

господарства» 

ПАО ШУ 

«Покровське» (за 

згодою) 

ЗОШ № 33 

(за згодою) 

 

 

19. 2

1

. 

2054-Дн Пам’ятник Москаленку К. С., двічі 

Герою Радянського Союзу 

м. Покровськ,  

вул. Маршала 

Москаленка, 159 

КП «Управління 

міського 

господарства» 

Комунальний 

лікувально-

профілактичний 

заклад 

«Покровська 

міська 

стоматологічна 

поліклініка» (за 

згодою) 

КЗ 

«Покровсь-

кий 

педагогічний 

коледж», 

ЗОШ №12 (за 

згодою) 

20. 2

2

. 

470 Пам’ятник  

Т.Г. Шевченку 

м.Покровськ 

смт. Шевченко,  

вул. Центральна, 1 

Шевченківська 

селищна рада 

ПАО ШУ 

«Покровське» (за 

згодою) 

ЗОШ № 33 

(за згодою) 

21.  449 Будинок купця першої гільдії  

А.Ю. Ліпшиця.  

(Будинок, в якому знаходився 

підпільний райком КП України, 

повітовий військомат та 

робітничо-селянська інспекція) 

м. Покровськ, вул. 

Прокоф’єва, 115 

Приватна власність - - 

22.  451 Будинок аптекаря Зеліка Іудовича 

Невлера. 

м. Покровськ, вул. 

Центральна,134 

Приватна власність - - 



(Будинок, в якому працював 

ревком, УКОМ КП України та 

УКОМ комсомолу) 

23.  Щойно 

виявлений 

об’єкт 

Будинок священика Прокопія 

Драгожинського 

м. Покровськ,  

пров. 

Університетський, 

5-а 

Приватна власність - - 

24.  Щойно 

виявлений 

об’єкт 

Скульптурна композиція, 

присвячена Миколі Леонтовичу 

м. Покровськ, 

міський парк 

культури та 

відпочинку 

КП «Управління 

міського 

господарства» 

КП «Міський 

парк культури та 

відпочинку» 

ЗОШ № 2 (за 

згодою) 

25.  Щойно 

виявлений 

об’єкт 

Скульптура сухарниці «Тут 

творився Щедрик» 

м. Покровськ  

пр-т Миру 

КП «Управління 

міського 

господарства» 

Комунальний 

лікувально-

профілактичний 

заклад 

«Покровська 

міська 

стоматологічна 

поліклініка» (за 

згодою) 

ЗОШ № 12 

(за згодою) 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                 О. Требушкін     



                                                                                       Додаток № 2 

до рішення міської ради 

від 30.07.2020№7/81-14 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

щойно виявлених об’єктів культурної спадщини, які передаються на баланс  

КП "Управління міського господарства" 

 

№ Найменування об’єкта культурної 

спадщини 

Місцезнаходження 

об’єкта культурної 

спадщини 

Охоронний 

номер 

1. Скульптурна композиція, 

присвячена Миколі Леонтовичу 

м. Покровськ, міський 

парк культури та 

відпочинку 

Щойно 

виявлений 

об’єкт 

2. Скульптура сухарниці «Тут 

творився Щедрик» 

м. Покровськ  

пр-т Миру 

Щойно 

виявлений 

об’єкт 

 

 

Секретар міської ради                                                                                  О. Требушкін   



                                                                                                    Додаток 3 

   до рішення міської ради 

 від 30.07.2020№7/81-14 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів культурної спадщини, які перебувають на балансі  

КП «Управління міського господарства» 

 

№ Найменування об’єкта 

культурної спадщини, 

охоронний номер 

Місцезнаходження 

об’єкта культурної 

спадщини 

Категорія об’єкта 

культурної 

спадщини 

1. Пам’ятник братам Суріним, 

революціонерам.  

(Пам’ятник братам 

Суріним, революціонерам, 

борцям за Радянську владу) 

- № 421 

м. Покровськ,  

вул. В. Стуса, 5 
 

Місцевого 

значення 

2. 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.) - № 423 

м. Покровськ, 

мікрорайон 

«Південний», біля 

будинку № 30 

Місцевого 

значення 

3. Братська могила загиблих 

воїнів Південно-Західного 

фронту в роки Другої 

Світової війни. 

(Братська могила 

радянських воїнів Південно-

Західного фронту) - №424-

Дн 

м. Покровськ  

вул. Степана Бовкуна, 

5 

Місцевого 

значення 

 

4. Братська могила загиблих 

воїнів та підпільників в 

роки Другої Світової війни. 

(Братська могила 

радянських воїнів та 

підпільників) - 425-Дн 

м. Покровськ,  

пл. В.І.  Шибанкова, 

10 

Місцевого 

значення 

 

5. Братська могила загиблих 

партизанів визвольних 

змагань періоду 1917-1921 

рр. та воїнів Другої Світової 

війни.  

(Братська могила 

партизанів громадянської 

м. Покровськ, вул. 

Прокоф’єва, 115 (в 

сквері) 

Місцевого 

значення 



війни, радянських воїнів.) - 

№ 426 

6. Братська могила загиблих 

воїнів Південно-Західного 

фронту в роки Другої 

Світової війни 

(Братська могила 

радянських воїнів Південно-

Західного фронту) - № 427 

м. Покровськ,  

вул.  Торгівельна, 

106, цвинтар 

Місцевого 

значення 

7. Братська могила загиблих 

воїнів періоду визвольних 

змагань 1917-1921 рр. та 

Другої Світової війни. 

(Братська могила борців за 

Радянську владу) - № 428-

Дн 

м. Покровськ, сквер 

Соборний 

Місцевого 

значення 

 

8. Братська могила загиблих 

воїнів та партизанів в роки 

Другої Світової війни 

(Братська могила 

радянських воїнів і 

партизанів) - № 429 

м.Покровськ 

 смт. Шевченко, вул. 

Шкільна, 1 

Місцевого 

значення 

9. Братська могила загиблих 

воїнів в роки Другої 

Світової війни 

(Братська могила 

радянських воїнів) - 431-Дн 

м. Покровськ     

вул. Ольшанського, 

59 

Місцевого 

значення 

 

10. Братська могила загиблих 

воїнів Південно-Західного 

фронту в роки Другої 

Світової війни 

(Братська могила 

радянських воїнів Південно-

Західного фронту)- 432 

м. Покровськ,  

вул. Свободи, 81 

Місцевого 

значення 

11. Братська могила загиблих 

воїнів Південно-Західного 

фронту в роки Другої 

Світової війни 

(Братська могила 

радянських воїнів Південно-

Західного фронту) - 434-Дн 

м. Покровськ,  

вул. Хутірська, 10, 

цвинтар 

Місцевого 

значення 

 

12. Пам’ятний знак на честь 

перебування на ст. Гришине 

українського композитора 

Леонтовича Миколи 

Дмитровича - 448 

м. Покровськ, 

будинок залізничного 

вокзалу, праве крило. 

Привокзальна площа 

Місцевого 

значення 

13. Братська могила загиблих 

шахтобудівників - 457 

м. Покровськ, с-ще 

динасового заводу, 

Місцевого 

значення 



цвинтар,  

вул. Тюленіна, 1 

14. Пам’ятник на честь 

революційних виступів 

гришинських залізничників 

–  № 2015 

м. Покровськ, вул. 

Шмідта, 123 

Місцевого 

значення 

15 Пам’ятник Москаленку 

К.С., двічі Герою 

Радянського Союзу - 2054 – 

Дн 

м. Покровськ,  

вул. Маршала 

Москаленка, 159 

Місцевого 

значення 

 

16. Могила Вінника Павла 

Павловича, воїна – афганця, 

старшого лейтенанта -3237 

м. Покровськ, 

центральний міський 

цвинтар, вул. 

Торгівельна, 106 

Місцевого 

значення 

17. Могила Галкіна Сергія 

Олександровича, воїна – 

афганця, рядового - 3238 

м. Покровськ, 

центральний міський 

цвинтар, головна алея 

ліворуч від входу, 

вул. Торгівельна, 106 

Місцевого 

значення 

18. Скульптурна композиція, 

присвячена Миколі 

Леонтовичу 

м. Покровськ, 

міський парк 

культури та 

відпочинку 

Щойно виявлений 

об’єкт 

19. Скульптура сухарниці «Тут 

творився Щедрик» 

м. Покровськ  

пр-т Миру 

Щойно виявлений 

об’єкт 

 

Секретар міської ради                                                                          О. Требушкін



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ  

«Про затвердження Переліків об'єктів культурної спадщини  

Покровської міської ради в новій редакції» 

 

 
1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 
 

Історико-культурна спадщина кожного народу це основа основ, що 

передається з покоління в покоління як найцінніший спадок, без якої державність 

приречена на стагнацію свого розвитку і занепад. Саме культурна спадщина 

повинна стати основою виховання у молоді патріотизму, відповідальності за долю 

свого краю і своєї держави. Пам'ятники культурної спадщини відіграють у нашому 

житті не останню роль. Саме за допомогою них ми можемо більш глибоко 

ознайомитися з історією, яку вивчаємо. У період становлення української 

державності та відродження нації особливої уваги набуває справа шанобливого 

ставлення до історичних місць , саме охорона та збереження культурного надбання 

нашого краю. Встановлені пам’ятники з часом руйнуються, як від природного 

впливу(вплив зовнішніх і внутрішніх природних факторів, що не залежить від 

людини), так і штучного характеру (механічні пошкодження, пов'язані з людською 

діяльністю). Тому дуже важливо вжити вчасно заходи щодо запобігання руйнації 

пам’ятників. 
 
2. Мета і шляхи досягнення 
 

        Метою прийняття рішення є забезпечення належного рівня збереження та 

використання  об’єктів культурної спадщини Покровської міської ради шляхом 

затвердження: переліку об’єктів культурної спадщини розташованих на території 

Покровської міської ради;переліку об’єктів культурної спадщини, які перебувають 

на балансі КП "Управління міського господарства", передачі щойно виявлених 

об’єктів культурної спадщини на баланс КП "Управління міського господарства" з 

подальшим укладанням  охоронних договорів між балансоутримувачем та органом 

охорони. 

 
3. Правові аспекти 
 

Підставою для розроблення проекту рішення є Закон України від 08.06.2000 

№ 1805-III «Про охорону культурної спадщини» та «Про благоустрій населених 

пунктів», статтями 25,26,59,73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97  «Про 

місцеве самоврядування», наказ МКУ «Про затвердження Порядку обліку об’єктів 

культурної спадщини» від 11.03.2013 р. № 158 зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 1 квітня 2013 р. за № 528/23060 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Не потребує залучення бюджетних коштів. 



 

5. Позиція заінтересованих органів 
 

 Проєкт рішення передбачає  співпрацю КП "Управління міського 

господарства", підприємств міст (за згодою), учбових закладів (за згодою) та 

відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини у напрямку 

забезпечення заходів щодо збереження культурної спадщини Покровської 

міської ради. 

 
6. Регіональний аспект 
 

Проєкт рішення не стосується питань розвитку адміністративно-

територіальної одиниці. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Розробником проєкту вжиті заходи щодо опублікування проєкту рішення  на 

офіційному сайті Покровської міської ради. 

 
8. Прогноз результатів 
 

 Підвищення туристичної привабливості міста, формування та збереження 

його історико-культурного середовища, інформування гостей і мешканців про 

історію міста. 

 

 

Начальник відділу культури, туризму  

та охорони культурної спадщини  

Покровської міської ради                     О.Олехнович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


