
                                                                                           

 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА       

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
від _____________ № __________        

                м. Покровськ 

 

Про затвердження переліку кладовищ,  

які закріплено за комунальним підприємством  

«Покровська ритуальна служба» 

 

З метою забезпечення своєчасного прибирання та благоустрою кладовищ 

Покровської міської територіальної громади, організації поховань померлих і надання 

ритуальних послуг відповідно до вимог діючого законодавства, керуючись статтями 

26, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (зі змінами), міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити перелік кладовищ, які закріплено за комунальним 

підприємством «Покровська ритуальна служба» згідно додатку (додається). 

2. Комунальному підприємству «Покровська ритуальна служба» (Масенець) 

прийняти на баланс вищезазначені кладовища.  

3. Координацію виконання рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Добровольського О.О., контроль – на 

постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та 

інженерної інфраструктури міста (Хижняк). 

 

Міський голова                                                 Р. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення міської ради 

від ______________ №____________ 

 

 

Перелік кладовищ,  

які закріплено за комунальним підприємством  

«Покровська ритуальна служба» 

  

№ з/п Назва кладовища Адреса кладовища 

Статус 

кладовища 

(закрите, 

відкрите) 

Площа 

кладо-

вища, 

га 

м. Покровськ, м. Родинське, с. Шевченко 

1.  
Центральне міське 

кладовище 

вул. Торгівельна 
відкрите 17,5 

2.  
Кладовище селища 

„Южний” 

вул. Київська 
відкрите 0,5 

3.  
Кладовище селища 

„Южний” 

вул. Руська 
відкрите 0,5 

4.  
Кладовище 

Динасового заводу 

вул. Сєвєрна 
відкрите 9,1 

5.  
Кладовище селища 

„Щербакова” 

район 8-ої групи 
відкрите 1,5 

6.  
Кладовище хутора 

„Запорізький” 

хутор «Запорізський» 
відкрите 9,1 

7.  
Кладовище с. Ріг вул. Станіславського  

відкрите 0,9 

8.  
Кладовище  

с. Шевченко 

с. Шевченко 
відкрите 

4,1445  

0,8576 

9.  

Кладовище  

м. Родинське 

м. Родинське 

відкрите 

1,5           

(новий 

сектор), 

9,5 

(старий 

сектор) 

Лисівський старостинський округ 

10.  Кладовище с. Ріг   вул. Академіка Корольова 
відкрите 0,83 

11.  Кладовище с. Ріг   вул. Сазонова  закрите 0,2654 

12.  Кладовище  

с. Гнатівка  

на захід від вул. Сонячна 
відкрите 0,4015 

13.  Кладовище  

с. Новопавлівка  

на південь від вул. Яблунева   
відкрите 0,8000 

14.  Кладовище  

с. Лисівка   

на в”їзді між вул. Центральна та 

вул. Дружби відкрите 0,8000 

15.  Кладовище  

с. Лисівка  

на північ від вул. Центральна 
відкрите 1,5 

16.  Кладовище  

с. Лисівка  

на південь від вул. Кленова 
відкрите 0,5157 



17.  Кладовище  

с. Лисівка  

на південь від вул. Польова 
відкрите 0,2475 

18.  Кладовище  

с. Сухий Яр   

на захід від вул. Перемоги 
відкрите 0,1584 

19.  Кладовище  

с. Сухий Яр   

між вул. Кленова та вул. Степова 

відкрите 1,0 

20.  Кладовище  

с. Чунишине  

на південь від вул. Февральська 
відкрите 0,405 

21.  Кладовище № 8 

с. Зелене  

на північ від вул. Садова 
відкрите 0,8 

22.  Кладовище  

с. Зелене  

на захід від вул. Садова 
відкрите 0,4286 

23.  Кладовище  

с. Даченське  

південий схід від вул. Миру 
відкрите 0,6 

Гришинський старостинський округ 

24.  Кладовище  

с. Гришине 

вул. Степова 
відкрите 5,2 

25.  Кладовище  

с. Гришине 

вул. Центральна 
відкрите 2,2550 

26.  Кладовище  

с. Гришине 

вул. Комарова (основне) 
відкрите 2,8597 

27.  Кладовище  

с. Гришине 

вул. Первомайська 
відкрите 5,2 

Першотравненський старостинський округ 

28.  
Кладовище  

с. Котлине   

с. Котлине 
відкрите 0,6000 

Піщанський старостинський округ 

29.  Кладовище  

с. Звірове  

вул. Мирна 

відкрите 0,56 

30.  Кладовище  

с. Звірове  

вул. Сазонова 

відкрите 0,52 

31.  Кладовище  

с. Піщане  

за межами села 
відкрите 2,0 

32.  Кладовище  

с. Піщане  

вул. Молодіжна   
закрите 0,20 

33.  Кладовище  

с. Волкове  

с. Волкове 
відкрите 0,53 

34.  Кладовище  

с. Солоне   

с. Солоне 
відкрите 1,0917 

Новотроїцький старостинський округ 

35.  Кладовище  

с. Новотроїцьке  

між вул. Центральна та вул. 

Шкільна відкрите 1,2600 

36.  Кладовище  

с. Новотроїцьке  

на південь від вул. Миру 
відкрите 1 

37.  Кладовище  

с. Новопустинка   

за межами села 
відкрите 1,1 

38.  Кладовище  

с. Жовте  

на південь від вул. Шкільна 
відкрите 0,9 



39.  Кладовище  

с. Жовте  

на північ від вул. Садова 
закрите 0,6 

40.  Кладовище  

с. Новооленівка  

на північній захід від  

вул. Прифермівська відкрите 0,4286 

41.  Кладовище  

с. Нововасилівка  

на південь від вул. Шевченка 
відкрите 

0,7200 

0,5000 

42.  Кладовище  

с. Успенівка   

за межами села    
відкрите 0,4000 

43.  Кладовище  

с. Новоолександрівка  

за межами села 
відкрите 0,7163 

Новоєлизаветівський старостинський округ 

44.  Кладовище  

с. Пушкіно  

за межами села   
відкрите 0,2 

45.  Кладовище  

с. Новоєлізаветівка                             

на південь від вул. Набережна           
відкрите 1,1 

46.  Кладовище  

с. Надеждинка   

на північ від вул. Перемоги 
відкрите 0,4 

47.  Кладовище  

с. Котлярівка   

за межами села 
відкрите 0,7 

Срібненський старостинський округ 

48.  Кладовище с. Срібне  вул. Дружби відкрите 0,9958 

49.  Кладовище  

с. Запоріжжя  

за межами села   
відкрите 0,5876 

50.  Кладовище   

с. Українка  

за межами села 
відкрите 0,9914 

51.  Кладовище  

с. Ясенове  

за межами села 
відкрите 0,90 

52.  Кладовище                               

с. Новоандріївка  

на виїзді з села в напрямку                

с. Срібне відкрите 0,4070 

53.  Кладовище                                    

с. Преображенка   

в межах села 
відкрите 0,3137 

54.  Кладовище  

с. Богданівка             

за межами села                             
відкрите 0,2675 

55.  Кладовище 

с. Троїцьке   

за межами села 
відкрите 0,4313 

56.  Кладовище  

с. Горіхове 

за межами села 
відкрите 0,6423 

  
 

Перелік підготовлений житлово-комунальним відділом міської ради   

 

 

Начальник ЖКВ         Д. Візенков 

 

 

 

Секретар міської ради        Н. Іваньо 
 

 

 

 

 



 

АРКУШ  

погодження до проекту рішення  

Покровської міської ради 

 

 

Про затвердження переліку кладовищ,  

які закріплено за комунальним підприємством  

«Покровська ритуальна служба» 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:           Житлово-комунальним відділом міської ради 

 

Начальник житлово-комунального 

відділу міської ради   Д. Візенков 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради  О. Добровольський 

 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської  

ради та її виконавчих органів   В. Пишна 

 

Начальник відділу забезпечення  

діяльності міської ради   Ж. Крамарова 

 

Голова комісії з питань житлово- 

комунального господарства,  

благоустрою та інженерною  

інфраструктури міста   В. Хижняк 

 

 

 

Секретар міської ради Н. Іваньо  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення міської ради   
 

 

Про затвердження переліку кладовищ,  

які закріплено за комунальним підприємством  

«Покровська ритуальна служба» 

 

 З метою забезпечення своєчасного прибирання та благоустрою кладовищ 

Покровської міської територіальної громади, організації поховань померлих і надання 

ритуальних послуг відповідно до вимог діючого законодавства даним проектом  

рішення передбачається закріпити за комунальним підприємством «Покровська 

ритуальна служба» кладовища громади у кількості 56 одиниць, а також передати їх на 

баланс зазначеному підприємству для подальшого обслуговування. 

 

 

Начальник ЖКВ                 Д.Візенков 

 
 


