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1. Характеристика міста 

1.1. Загальні відомості про місто 

Місто Покровськ розташоване у західній частині Донецькій області («західні ворота 

Донбасу»), над річкою Гришинка. Покровськ – центр однойменного району, місто обласного 

підпорядкування, до адміністративно-територіального устрою якого входять м. Родинське та 

смт. Шевченко. Загальна площа займає 0,15% території Донецької області та становить 39,3 

кв. км. Чисельність населення складає 74 тис. осіб (1,8% населення області), з яких 84 % 

мешкає у м. Покровськ (50,4 тис. осіб). Трудові ресурси  складають 39,4 тис. осіб. 

Основа економіки міста – промисловий комплекс, представлений добувною, 

машинобудівною, металургійною, харчовою та іншими галузями. 

Територією міста проходить автошлях E50, М04. Відстані від міста автомобільними 

дорогами: Київ – 643 км, Краматорськ – 81 км, Дніпро – 183 км, Харків – 261 км, Запоріжжя 

– 201 км. 

Таблиця 1. Порівняння міста, району, області 

Регіони 
Площа, кв. 

км 

Площа у % до 

загальної 

площі країни 

Населення 

Населення у % 

до загального 

населення 

країни 

Щільність 

населення, 

осiб/кв. км 

Місто 39,3 0,007 74053 0,176 1884 

Район 1316 0,22 29821 0,07 22 

Область 26517 4,39 4157247 9,89 156 

      

 

Рис. 1. Карта міста Покровська  

 

У Покровську діє вищий навчальний заклад: Донецький національний технічний 

університету (ДНТУ). 

У місті діють 20 дошкільних та 16 загальноосвітніх навчальних закладів, 3 

позашкільних заклади, 2 музичні школи естетичного виховання, історичний музей, 7 

бібліотек, 3 державних клуби, 2 парки культури та відпочинку, 2 палаци культури, 3 лікарні, 

7 амбулаторій. 

1.2. Історична довідка 

Місто Покровськ до 1934 р. мало назву селище Гришине, у 1934 - 1938 р. — 

Постишеве, у 1938 - 1962 — Красноармійське, у 1962 - 2016 — м. Красноармійськ. 
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У 1881 р. в селищі Гришиному було введено в дію депо залізниці, в 1883 р. 

побудовано двоповерховий вокзал. 18 травня 1884 р. Катерининська залізниця почала діяти, і 

через Гришине пішли поїзди. На початку XX ст. станція Гришине щороку відправляла до 1 

млн. пудів хліба і 3 млн. пудів кам'яного вугілля. В селищі виникли дрібні підприємства, а 

навколо нього численні вугільні рудники. В 1900 р. тут діяли слюсарно-токарна майстерня, 3 

парові млини, цегельний завод, миловарний завод, олійниця. На початку XX ст. в селищі 

проживало близько 2,6 тис. осіб, переважно залізничники та їх сім'ї. 

З 1904 по 1908 рік в Гришиному жив Микола Дмитрович Леонтович. Він заснував 

музичну школу, де і працював викладачем. Під час революції 1905 р. Леонтович організував 

у Гришиному хор робітників. Перший варіант всесвітньо відомого "Щедрика" він почав 

створювати у 1902 - 1903 роках. Варіантів мелодії було п'ять, ймовірно друга редакція 

"Щедрика" опрацьовувалася Леонтовичем у 1906 - 1908 роках, коли він жив у Гришиному. 

В 1934 р. у місті почав роботу динасовий завод, що виготовляв нормальний і 

фасонний динас (вогнетривка цегла з кремнезему) для мартенівських печей. 

21 жовтня 1941 року місто Красноармійськ було окуповане німецькими військами. На 

території міста було декілька таборів, де було знищено 14 тис. осіб. 11 лютого 1943 року 

місто зайняли радянські війська. В боях за місто загинуло 2 тис. солдат. 23 лютого 1943 року 

місто знову захопили нацисти і вчинили кроваву розправу. В серпні 1943 року розпочалася 

наступальна операція з визволення Донбасу, в результаті якої 8 вересня 1943 року місто 

перейшло під контроль радянських військ. Відступаючи, нацисти перетворили місто в руїни. 

Великої шкоди було завдано й промисловості міста. 

Інтенсивне відновлення регіону розпочалося в 1945 році. Поверталися мешканці міст 

та сіл, які були демобілізовані після війни, а також ті, які були евакуйовані під час війни до 

Середньої Азії та Сибіру. 

В 1957 році було закінчено будівництво залізничної гілки Красноармійськ - 

Павлоград. Відбулася електрифікація дільниці Яснувата - Чапліне. В 1959 році зі станції 

Красноармійськ вийшов в рейс перший електровоз. 

Велике промислове будівництво розгорнулось у місті в 50-х роках. У 1951 р. було 

створено трест «Красноармійськшахтобуд», який почав споруджувати у районі нові шахти. У 

вересні 1955 року на базі будівельних управлінь засновано трест 

«Красноармійськжитлобуд», що здійснював житлове і культурно-побутове будівництво. У 

1959 р. стала до ладу перша черга Красноармійського заводу великопанельних блоків, який 

у1961 р. реконструйовано і перейменовано на комбінат великопанельного домобудування. 

Восени 1959 року у місті відкрито загальнотехнічний факультет Дніпропетровського 

гірничого інституту, на якому навчалось 250 студентів. 25 червня 1965 року тут відбувся 

перший випуск фахівців. У червні 1966 року цей факультет реорганізовано у філіал 

Донецького політехнічного інституту. На вечірньому і заочному відділеннях його навчалося 

понад 1,3 тис. студентів, серед викладачів працювало 10 кандидатів технічних наук. 

Динасовий завод окрім динасу для мартенівських печей почав випускати коксові та 

фасонні вироби, електродинас, хромомагнезитові і магнезитохромитові склепінчасті вироби, 

цирконієві стакани для пристроїв безперервного розливу сталі тощо. Споживачі вогнетривів 

– металургійні, коксохімічні, машинобудівельні підприємства країни. Продукція заводу 

експортувалась до Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії, Югославії, ОAP, Туреччини, Куби. 

У 1966-1967 роках з’явилися перші будинки мікрорайону «Південний». У наступні 

два десятиріччя на схід від «Південного» виросли мікрорайони «Шахтарський», «Сонячний». 

У 80-90 роки були забудовані мікрорайони «Лазурний» та «Гірник». В середині сімдесятих 

років місто Красноармійськ разом з землями населених пунктів, підпорядкованих 

Красноармійській міській раді, займало площу 56,3 квадратних кілометри, а населення 
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складало 134,5 тисяч мешканців, з них понад 60 тисяч мешкали в місті. За всіма показниками 

місто було регіональним лідером: крупний залізничний вузол, розташування на перетині 

важливих автомобільних доріг, упорядкованість, компактність, правопорядок. 

На початку 1970-х років побудовано великий молокозавод, м'ясокомбінат, почалося 

спорудження шахти «Красноармійська-Західна №1», проведено технічне переозброєння 

залізничного вузла. У 1970 р. місто було газифіковане. 

За переписом 1989 року населення Красноармійська (з м. Родинське й смт. Шевченко) 

складало 154,9 тис. мешканців. У межах цієї території діяло три потужні вугільні 

підприємства: ПАО ШУ «Покровське», ДП ш. «Краснолиманська» й ш. «Родинська». Було 

оновлено залізничний вузол Красноармійськ - переобладнано залізничне полотно, 

реконструйовано залізничний вокзал, модернізовані локомотивне та вагонне депо. 

12.05.2016 р. місто Красноармійськ було перейменовано в місто Покровськ. Сьогодні 

місто залишається крупним промисловим, транспортним і культурним центром Донеччини. 

 

 
Рис. 2. Карта Покровського району  

1.3. Коротка характеристика району 

Покровський район розташований в Донецької області (яку оточують Луганська, 

Харківська, Дніпровська, та Запорізька області). Район має адміністративно-територіальний 

поділ на 3 селищні ради та 17 сільських рад, які об'єднують 98 населених пунктів та 

підпорядковані Покровській районній раді. 

В економіці району переважає сільськогосподарське виробництво, працює 102 

сільськогосподарських формування, а саме: 25 сільськогосподарських товариств з 

обмеженою відповідальністю, 2 приватні підприємства, 25 фермерських господарств. 

Основний напрямок в сільському господарстві — зернове виробництво, а також м'ясо-

молочне тваринництво, розвинуте овочівництво і садівництво. 

Загальна площа сільськогосподарських земель становить 131,6 тис. га. Площа 

сільськогосподарських угідь - 115,6 тис. га, з неї рілля 100,3 тис. га.  

Промисловий потенціал району складають підприємства: ПрАТ «АПК-Інвест» 

(виробництво охолоджених порційних напівфабрикатів із свинини та ковбасних виробів), 

ПрАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Росія» (збагачення кам’яного вугілля), ТОВ 

«Збагачувальна фабрика «Свято - Варваринська» (збагачення кам’яного вугілля), філія ТОВ 
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«VIP-Бетон» (виробництво залізобетонних виробів), ТОВ «Красноармійський комбікормовий 

завод» (виробництво готових кормів для тварин). 

У підприємстві ПрАТ «АПК – Інвест» реалізується проект зі створення вертикально 

інтегрованої структури із замкнутим циклом виробництва свинини на устаткуванні 

провідних світових виробників. Загальний об’єм капітальних інвестицій у підприємство 

досягає 2,5 млрд. грн. В підсобних цехах сільськогосподарських підприємств, малих 

підприємств та у фізичних осіб - підприємців виробляються хлібобулочні вироби, 

переробляються соняшник, соя, зерно і молоко. 

В районі функціонують хлібопекарня, цехи з переробки насіння (олія соняшникова), 

зерна (борошно різних видів), молока (сир сичужний), крупи (гречана), з вироблення ковбас, 

м’яса. 

Населення району обслуговує 123 підприємства роздрібної торгівлі, в тому числі 100 

магазинів та 23 одиниці дрібно-роздрібної торгівельної мережі. Мережа підприємств 

ресторанного господарства складає 37 одиниць на 2,3 тис. посадкових місць. 

За Перспективним планом формування територіальних громад Донецької області, 

останні зміни до якого були затверджені КМУ у листопаді 2018 року, на території 

Покровського району мають бути утворені три ОТГ:  Покровська міська, Удачненська 

селищна та Мирноградська міська громади. Частина нинішнього Покровського району 

увійде до складу майбутніх міських ОТГ – Курахівської, Селидівської та Новогродівської, 

які також поки не об’єднались. 

 

1.4. Коротка характеристика громад – конкурентів 

Таблиця 2. Порівняння міста з громадами-конкурентами 

Показники 
Громади - конкуренти, 2018 р. 

Покровськ Мирноград Добропілля Селідове 

Територія, км2 39,3 23  13,9  10,88 

Населення, тис. осіб 74,2 48,9 60,0 50,5 

Середня заробітна плата, грн. 13043 8856 9718 7557 

 

2. Земельні та природні ресурси 

2.1. Земельні ресурси і територія міста 

Загальна площа населених пунктів, що входять до складу міської ради – 3930 га. 

(0,15% від площі області), з них: сільськогосподарські угіддя – 34,2% (в т.ч. рілля – 25,1%), 

ліси та лісовкриті території – 2,9%, інше – 62,9%. 

2.2. Природні ресурси 

Головним природним ресурсом громади є кам’яне вугілля. 

2.3. Кліматичні умови 

Покровськ лежить у помірних широтах на відстані 180 км від моря, тому клімат тут 

помірно континентальний з недостатньою вологістю та засушливо-суховійними явищами. 

Середньорічна температура повітря становить +7,9 С, найтепліший місяць — липень, 

найхолодніший — січень, за рік понад 180 теплих днів. 
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3. Населення і трудові ресурси 

3.1. Демографічна ситуація та чисельність населення міста 

Загальна чисельність мешканців населених пунктів, що адміністративно 

підпорядковані місту  Покровськ складає 74,2 (жінки 55%, чоловіки 45%). За останні 5 років 

чисельність населення зменшилась на 3 %.  

 

Рис. 3. Динаміка чисельності населення, тис. осіб 

Зменшення чисельності населення міста обумовлене погіршенням демографічної 

ситуації. 

 

Рис. 4. Динаміка зміни чисельності населення, осіб 

Головний чинник загального зменшення чисельності населення міста це природне 

зменшення, - смертність вдвічі перевищує народжуваність. Сальдо міграції має також 

від’ємне значення. 

В останні роки у місті триває процес «старіння населення», тобто збільшення 

кількості жителів старше працездатного віку. 

Таблиця 3. Розподіл населення за віком, осіб 

Населення у віці, роки: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0-5 5064 4940 4684 4529 4241 3895 

0-17 13225 13202 13077 13110 13013 12886 

6-17 8161 8262 8393 8581 8772 8991 

18-59 47060 46458 45664 45164 44225 43223 

60 і старше 16273 16468 16607 16822 17323 17738 
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 Чисельність пенсіонерів у 2018 р. дорівнює 33480 осіб, що становить 45% від 

загальної чисельності населення міста. 

 

Рис. 5. Розподіл населення за віком, осіб 

Кількість населення працездатного віку поступово щорічно зменшувалося, та 

складало у 2018 р. 59% від загального населення. Трудові ресурси  складають 39,4 тис. осіб. 

 

 

Рис. 6. Розподіл населення за віком у 2018 р., % 

Кількість населення молодше працездатного віку зменшувалася за рахунок значного 

зменшення кількості дітей віком до 5 років, при цьому абсолютна кількість дітей віком від 6 

до 17 років протягом п’яти років поступово збільшувалася. 

Чисельність внутрішньо переміщених осіб у місті складає 14,6 тис. осіб. 

3.2. Зайнятість населення та безробіття 

На обліку в Покровському міському центрі зайнятості протягом 2018 року 

перебувало 1415 осіб, 306 осіб мали статус безробітних станом на 01.01.2019. До кінця 

поточного року в оплачуваних громадських та роботах тимчасового характеру прийме участь 

980 осіб з числа безробітних, пройде професійне навчання 310 осіб. 

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, 

установами та організаціями до служби зайнятості протягом звітного періоду 

становила 1545. У місті не вистачає кваліфікованих працівників цілої низки різних 

професій.  

3.3. Заробітна плата та доходи населення 

Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника на початок 2019 року 

складала 13043 грн., що на 20% більше ніж по області та району (область - 9541, 

район – 10954). 
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Середньомісячний розмір пенсії у 2018 році склав 4251,9 грн. 

 

Рис. 7. Динаміка середньої заробітної плати, грн 

 

4. Економіка міста 

4.1. Структура та розвиток головних секторів економіки 

За 6 останніх років кількість юридичних осіб у місті збільшилась на 40 %. Кількість 

фізичних осіб-підприємців за 4 роки збільшилась на 24 %. 

Таблиця 4. Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Усі суб'єкти ЄДРПОУ –  юридичні особи* 1002 1000 1058 1154 1308 1414 

з них СПД – юридичні особи 946 948 1000 1090 1234 1333 

Фізичні особи - - 2649 2630 2727 3291 

* Усі суб'єкти ЄДРПОУ мінус державні та комунальні організації (установи, заклади), асоціації, корпорації, консорціуми, концерни та інші 

об’єднання юридичних осіб, філії (інші відокремлені підрозділи), представництва, товарні біржі, кредитні спілки, споживчі товариства, 
політичні партії, громадські організації, релігійні організації, профспілки та об’єднання профспілок, благодійні організації, об’єднання 

співвласників багатоквартирних будинків. 

Основу економіки міста складає промисловий комплекс міста, який представлений 

наступними галузями: вугільною, машинобудівною, харчовою, виробництвом вогнетривів. У 

комплексі працює більше 10,5 тис. осіб. Питома вага промислової продукції міста в 

обласному обсязі продукції складає 7,5%. Загальний обсяг реалізованої промислової 

продукції у відпускних цінах підприємств у 2018 році збільшився у 2,5 рази, порівняно з 

минулим роком, і складає понад 23 млрд. грн. 
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Рис. 8. Чисельність працюючих, найбільші роботодавці міста Покровська у 2018 р., осіб 

Найбільшу чисельність працюючих у 2018 році мали підприємства добувної 

промисловості – майже 70 % від загальної чисельності підприємств промислового комплексу 

міста. Саме від роботи підприємств добувної промисловості залежить соціально-економічне 

життя міста, обсяг реалізації продукції якої в структурі промислового виробництва складає 

90% (20,7 млрд. грн.). У місті функціонує 2 підприємства добувної промисловості: ПАТ 

«Шахтоуправління «Покровське» - недержавної форми власності, ДП «Вугільна компанія 

«Краснолиманська» - державної форми власності. Виробнича потужність цих підприємств 

складає близько 6,8 млн. тонн вугілля на рік. Балансові запаси вугілля цих підприємств 

(марки К, Ж) - близько 500 млн. тонн. За 2018 рік видобуток вугілля зменшився на 12%, 

порівняно з минулим роком (у 2017 р. - біля 4,57 млн. тонн). 

 
Рис. 9. Обсяг реалізованої промислової продукції у 2018 р., млрд. грн. 

 

Найстаріше підприємство міста ПАТ «Красноармійський динасовий завод» 

спеціалізується на виробництві вогнетривкої продукції для будівництва та ремонту коксових 

батарей для металургійної, скляної та машинобудівної промисловості. За 2018 рік обсяг 

реалізованої промислової продукції у відпускних цінах становив 330,6 млн. грн., що на 

21,3% більше ніж у попередньому році (за рахунок попиту на вогнетриви). 

Обсяг виробництва низки міських підприємств харчової промисловості зменшився по 

відношенню до 2017 року, що пов’язано із зменшенням ринку збуту та збільшенням рівня 

конкуренції у цьому сегменті регіонального ринку. 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, які здійснюють 

діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства незалежно від відомчої 

підпорядкованості та господарювання (торгових, промислових, сільськогосподарських і 

інших підприємств, організацій та установ) за 2018 рік у діючих цінах склав 1,47 млрд. грн.  

4.2. Розвиток малого та середнього бізнесу 

Кількість суб'єктів малого підприємництва міста Покровська за 2018 рік складав 351 

одиниць. Кількість фізичних осіб-підприємців в 2018 році складав 3,3 тис. осіб. Більша 

частина підприємств малого бізнесу орієнтована на посередницько-торговельну діяльність. 

Таблиця 5. Показники роботи малого бізнесу 

Показники 2016 2017 2018 

Кількість малих підприємств 346 340 351 

Середньорічна кількість найманих працівників, осіб 3856 4130 4748 

Обсяг реалізованої продукції (послуг) малих підприємств, млн. грн 1024.9 2132.9 1476.8 

Фізичні особи-підприємці, осіб 2630 2727 3291 

4.3. Фінансова інфраструктура та мережа підтримки бізнесу 

У місті здійснюють діяльність відділення та філії 6 банківських установ, які надають 

послуги кредитування бізнесу: ПриватБанк (3 відділення), Ощадбанк (8 відділень), 

Райффайзен банк Аваль, Альфа-банк, Укрсиббанк, Сбербанк. У місті працюють 4 страхові 

компанії. 
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26.10.2018 року затверджена Програма підтримки та партнерства між Покровською 

міською радою та суб’єктами малого і середнього бізнесу на 2016-2020 роки. В 2018 році 

було проведено сьомий конкурсний відбір, за результатами якого відшкодування відсотків з 

міського бюджету отримували 3 суб'єкти підприємницької діяльності. 

У місті функціонує Центр з надання адміністративних послуг. Фактично надається 

171 адміністративних послуг, у тому числі: 90 – послуги органів місцевого самоврядування; 

81 – послуги територіальних органів центральних органів виконавчої влади. 

4.4. Зовнішньоекономічна діяльність та міжнародна співпраця 

Місто має певні проблеми у сфері зовнішньоекономічної діяльності: недостатньо 

стійке закріплення продукції підприємств міста на зовнішніх ринках; недостатній рівень 

поінформованості підприємницьких структур та населення щодо напрямів розвитку 

співпраці між Україною та Європейським Союзом, та низька конкурентоспроможність 

місцевої продукції. 

Протягом 2018 року представники міста брали участь у низці міжнародних заходів 

щодо розвитку міста шляхом міжнародної співпраці. 

4.5. Діяльність із залучення інвестицій в економіку міста 

З метою створення сприятливих умов для потенційних інвесторів рішенням 

Покровської міської ради від 04.08.2017 р. розпочато створення індустріального парку, для 

чого задіяна земельна ділянка комунальної власності площею 15,5 га. із земель резервного 

фонду. Передбачається виконання робіт з облаштування комунікацій та під'їзних шляхів до 

ділянки.  

На території міста визначено для ведення господарської діяльності ще 13 ділянок 

комунальної власності. Площа найбільшої з них - 2,0 га., решта менше 1 га. Ці ділянки 

придатні для ведення діяльності переважно підприємствами малого та середнього бізнесу. 

Обсяг капітальних інвестицій, залучених у розвиток економіки міста, за рахунок усіх 

джерел фінансування у 2018 році становив 2448,9 млн. грн., що на 53,3% більше, ніж у 2017 

році. 

В найближчий період містом запланована інвестиційна діяльність спрямована 

переважно на реконструкцію об’єктів інженерної інфраструктури (котельні, водоводи, 

каналізаційні колектори), об’єктів соціального призначення (приміщення амбулаторій, 

дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні школи), та капітальний ремонт частини 

міських доріг. Загалом планується впровадити 31 проект, спільна кошторисна вартість яких 

становить 1,5 млрд. грн. Джерела потенційного інвестування - ДФРР (80% коштів) та 

Європейський інвестиційний банк, з яким місто активно співпрацює. 
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5. Фінансовий стан та бюджет міста 

За підсумками 2018 року до бюджетів усіх рівнів зібрано податків, зборів та інших 

обов'язкових платежів 1149,4 млн. грн. або на 45,1 % більше ніж у 2017 р. 

До місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 625,85 

млн. грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Загальна сума трансферів з 

державного бюджету становить 534,6 млн. грн. 

Таблиця 6. Доходи бюджету, млн. грн. 

Показники 2013 2014  2015 2016 2017 2018 2019 

Прибутковий податок з громадян/ 

Податок з доходів фізичних осіб 
114,44 100,63 176,66 241,76 333,27 457,04 530,95 

Єдиний податок(крім с/г виробників) 10,08 11,73 12,32 20,69 31,51 41,33 42,19 

Доходи від відчуження нерухомості та 

землі 
0,55 0,13 0,03 - - 0,32 - 

Податок на прибуток підприємств 

комунальної власності 
0,78 0,92 0,22 0,54 0,08 0,15 0,15 

Плата за землю 6,28 6,19 7,24 17,65 19,37 17,85 23,97 

Податок на нерухомість 0,02 0,02 0,20 0,30 1,36 3,41 3,63 

Акцизний збір - - 20,93 20,19 21,33 24,07 24,65 

Інші місцеві податки та збори 0,49 0,5 0,5 0,1 0,21 0,27 0,1 

Податкові надходження разом 132,68 120,32 218,18 301,39 407,86 544,30 625,85 

Дохід від оренди комунального майна 0,09 0,16 0,14 0,89 2,09 2,46 2,42 

Інше 123,85 181,01 274,99 375,54 462,43 488,50 534,63 

Наповнюваність бюджету забезпечується за рахунок надходжень податку з доходів 

фізичних осіб, питома вага якого становить близько 85% в обсязі надходжень до бюджету. 

 
 

Рис. 10. Доходи міського бюджету, структура, млн. грн. 

 

Власних доходів загального та спеціального фондів річного бюджету міста на одного 

жителя міста припадає 7155 грн. 
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Таблиця 7. Найбільші платники податків до міського бюджету у 2018 р., грн. 

 назва ПДФО Акциз Плата за 

землю 

Податок на 

нерухомість 

1 ПАТ ШУ Покровське 164 035 119,56  2 221,00 1 162 332,63 418 346,22 

2 ДП ВК Краснолиманська  36 480 896,90  27 304,61  71 080,83 - 

3 ТОВ Краснолиманське  15 322 335,94 - - - 

4 ПАТ ДМЗ  26 247 974,39   44 990,11  35 179,80 

5 Структурні підрозділи ПАТ 

Укрзалізниця  
 44 437 555,59 - 2 674 403,77 - 

6 ТОВ Шахтобудівельна компанія  21 308 720,09 - - - 

7 ПРАТ АП Укрбуд  10 796 725,96 -  418 551,67  18 338,17 

8 КІІ ДВНЗ Дон НТУ  958 970,90 - - - 

9 ТОВ АТБ-маркет  1 626 731,21 3 687 985,0 - - 

10 ТОВ Донбаснафтопродукт  399 184,79  219 105,0 1 023 001,80  5 700,61 

11 Бюджетні установи  22 325 830,00 - - - 

Найбільше податків до міського бюджету у 2018 р. сплатили ПАТ ШУ «Покровське» 

(165 млн. грн.) та структурні підрозділи ПАТ Укрзалізниця (47 млн. грн.). 

 

Рис. 11. Найбільші платники податків до міського бюджету у 2018 р. 

У структурі видатків міського бюджету найбільшу вагу мають «інші видатки».  

Таблиця 8. Структура видатків бюджету громади (прогнозні на 2019), млн. грн. 

Статті видатків 2019 (прогноз) 

Оплата праці 194,1 

Нарахування на оплату праці 42,7 

Медикаменти та перев`язувальні матеріали 0,4 

Продукти харчування 12,0 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 23,4 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм 
1,8 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку 
93,2 

Соціальне забезпечення 195,8 

Інші видатки 624,7 

Усього  1188,1 
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На другому місці за обсягом видатки на соціальне забезпечення та оплату праці 

працівників бюджетних закладів. 

 

 

Рис. 12. Структура видатків бюджету громади, % 

 

У місті Покровську за кошти державної субвенції на соціально-економічний розвиток 

регіонів протягом 2016 - 2018 років реалізовано 78 проектів соціально-економічного 

розвитку міста загальною вартістю 73,6 млн. грн. та 4 проекти за кошти Державного фонду 

регіонального розвитку загальною вартістю 64,6 млн. грн.  

В межах цих проектів виконано: капітальні ремонти комунальних дошкільних 

навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних установ, клубів, 

спортивних комплексів, реконструкція систем теплопостачання, водовідведення, 

водопостачання тощо. 
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6. Транспортна інфраструктура і зв’язок 

6.1. Автошляхи та автомобільний транспорт 

Місто Покровськ є великим транспортним вузлом, в якому перетинаються важливі 

автомобільні та залізничні магістралі. 

Автотранспортом забезпечується значна частина зовнішніх пасажирських і вантажних 

перевезень м. Покровська. Автомобільна протяжність доріг, близько: 187,43 км 

Транзитні автомобільні зв'язки забезпечують: європейський автошлях (Е-50) Ужгород 

- Дніпро - Луганськ – Ізваріне, який перетинає місто по всій вулиці Захисників України. 

Також транзитний потік автотранспорту здійснюється по автомобільному шляху 

територіального значення (Т0515) Олександрівка – Покровськ – Констянтинопіль, який 

перетинає місто по всій вулиці Шосейній. Параметри окремих ділянок не відповідають 

розмірам і складу руху автотранспорту. 

Таблиця 9. Характеристика зовнішніх автодоріг у зоні впливу міста Покровськ 

№

№ 
Найменування 

Категорі

я 

Ширина 

проїжджої 

частини 

вулиці (м) 

Інтенсивність 

руху 

транспорту 

авт./добу 

1 
Європейський автошлях (Е-50) Ужгород - 

Ізваріне 
ІІ 9 4000 

2 
Автошлях територіального значення (Т 0515) 

Олександрівка - Костянтінопіль 
ІІІ 7 2870 

3 
Автошлях територіального значення (Т 0504) 

Покровськ - Бахмут 
ІІІ 8 2500 

4 
Автошлях територіального значення (Т 0506) 

Покровськ - Григорівка 
ІV 8 2100 

5 
Автошлях районного значення  

Покровськ - Гришино ІV 6 1100 

 

Відстані від міста автомобільними дорогами: Київ – 643 км, Краматорськ – 81 км, 

Дніпро – 183 км, Харків – 261 км, Запоріжжя – 201 км. 

 

 

Рис. 13. Карта європейських маршрутів і автодоріг в Україні 
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Існуюча мережа автомобільних доріг незважаючи на її значний розвиток, не 

відповідає певним потребам міста. Фактичний стан автомобільної мережі є незадовільний, 

спостерігаються вибоїни, тріщини та ями, значна частина дорожнього покриття потребує 

капітального ремонту.  

Відсутність об'їзних доріг обумовлює проходження транзитного потоку транспорту 

через місто, що негативно впливає на всю транспортну ситуацію, а також на умови 

проживання в місті: створює великі незручності для населення з-за шуму, пилу, вібрації, 

отруєння повітря вихлопними газами.  

Місто має низку міжміських і приміських автобусних сполучень. Обслуговування 

зовнішніх автомобільних перевезень забезпечує автостанція І класу, яка розташована по вул. 

Захисників України. Міжміські зв'язки організовані з містами Донецьк, Дніпро, Луганськ, 

Кривий Ріг, Полтава. Миколаїв, Бориспіль та іншими. 
 

 

Рис. 14. Схема доріг та відстані до населених пунктів в межах території міста 

 

Перевезення пасажирів на місцевих маршрутах організовані з приміської автостанції 

ІІІ класу, розташованої в районі ринку, а також автостанції біля залізничного вокзалу. 

6.2. Характеристика роботи міського транспорту 

У м. Покровськ внутрішньо міські пасажирські перевезення здійснюються автобусами 

та службами таксі. Територіальне упорядкування міста Покровськ складається з центру 

міста, 5 мікрорайонів, 4 районів приватного сектору, селища Динасового заводу, селища 

Шевченко та міста Родинське. Рух автобусів в місті організовано по 12 маршрутах загальною 

протяжністю 110 км. Мережа маршрутів розгалужена, майже всі частини міста з’єднуються з 

центром радіальними маршрутами, один маршрут №8 – кільцевий.  

Перевезення пасажирів на автобусних маршрутах виконуються автобусами фізичних 

осіб підприємців - «перевізників», яких налічується 67 одиниць. 

Обсяг пасажирських перевезень на автобусних маршрутах за рік складає приблизно 

1242 тис пасажирів. 

6.3. Залізничний транспорт 

Велика частина зовнішніх вантажних і пасажирських перевезень м. Покровська 

здійснюється залізничним транспортом. Залізничні лінії перетинають місто з півдня на північ 

і зі сходу на захід. Довжина залізниці: 76,1 км. У місті розташована станція Покровськ 

Донецької залізниці, що може працювати на п'яти напрямках: Донецьк, Ясинувата, Дніпро, 
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Павлоград. Добропілля. Зі станції йдуть пасажирські поїзди прямого сполучення на Київ, 

Львів, Одесу. 

Станція Покровськ при необхідності може здійснювати зв'язок поїздами приміського 

сполучення з Добропіллєм, Кураховкою, Бажаною, Легендарною, Дубово, Чаплине. 

Станція Покровськ є сортувальною, позакласною та знаходиться на 391 км 

двоколійної ділянки Ясинувата - Чаппино. Прилеглі до станції перегони обладнані 

пристроями двохколійного одностороннього автоблокування, одноколійного двостороннього 

автоблокування, напівавтоматичного блокування. 

Перегони Покровськ – Вдала, Покровськ – Гродівка, Покровськ –  роз’їзд № 5 – 

електрифіковані. Перегони Покровськ – Родинська, Покровськ - Нова - не електрифіковані. 

На станції Покровськ розташовані локомотивне і вагонне депо. Базуються 

відновлювальний та пожежний потяги. До станції примикає розгалужена мережа під'їзних 

шляхів промислових підприємств. 

В даний час залізнична станція з-за певної політичної та економічної ситуації в країні 

працює не на повну потужність. 

Таблиця 10. Середньорічна характеристика роботи станції Покровськ до 2014 року 

№ Найменування Одиниця виміру Робота станції 

 

1. 

2 

Вантажна робота станції 

Річний вагонообіг 

Кількість пар вантажних поїздів, що проходять через 

станцію в середньому на добу, всього: 

 а) транзитні з переробкою;  

б) формування місцевого 

 

 вагон 

 

 пар 

 пар 

 пар 

 

 76419 

 

 59 

 50 

 9 

 

1. 

2. 

Пасажирська робота станції 

Річний пасажиропотік 

Кількість пар пасажирських поїздів, що проходять 

через станцію, всього:  

а) прямого сполучення;  

б) приміського сполучення 

 

 пасажир 

 

 пар 

 пар 

 пар 

 

 496481 

 

 30 

 16 

 14 
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7. Інфраструктура торгівлі та послуг 

7.1. Мережа закладів торгівлі та громадського харчування 

Торговельна мережа міста, налічує 858 магазинів з торговельною площею 69,2 тис. кв. 

м., 159 об’єктів дрібно-роздрібної торгівельної мережі, 9 об’єктів мережевої торгівлі, 12 –  

фірмової. Із загальної кількості об’єктів роздрібної торгівлі 11,8% належать підприємствам - 

юридичним особам, решта 88,2% - фізичним особам. У галузі ресторанного господарства в 

місті працює 99 об’єкт на 4772 посадочних місця, з них 50,5% належить фізичним особам - 

підприємцям. На території міста функціонує 7 ринків. Відбулися зміни в структурі купівлі - 

продажу товарів - додалась Інтернет-торгівля, поширюються електронні гроші. Зріс ринок 

експрес-доставки товарів та послуг. Зросла виручка великих мережевих магазинів.  

7.2. Мережа закладів побутового обслуговування 

В місті Покровську сфера об’єктів підприємств побутового обслуговування 

збалансована, що забезпечує населенню отримання соціально-необхідних видів послуг за 

наступною структурою по видах діяльності: послуги з перевезення вантажів за 

індивідуальним замовленням, технічне обслуговування та ремонт автомобілів, виготовлення 

взуття, швейних виробів, послуги з ремонту одягу та побутових текстильних товарів, 

радіотелевізійної та іншої аудіо та відеоапаратури, електропобутової техніки, годинників, 

ювелірних виробів, послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів, 

послуги, пов’язані з доглядом за тілом людини, послуги перукарень та інші. 

7.3. Туристична інфраструктура 

Таблиця 11. Можливості для розміщення гостей у готелях, 2018 р. 

Заклад Кількість ліжок 
Річна 

заповнюваність, % 

Готель «Дружба» 200 55 

Готель «Мелодія» 18 номерів 100 
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8. Житлово-комунальна та енергетична інфраструктура 

8.1. Житловий фонд 

Житловий фонд комунальної власності міста станом на 01.01.2019 нараховував 628 

багатоквартирних житлових будинків, загальною площею 1030,8 тис. м². Забезпеченість 

житлом по громаді 14 м² на особу. 

Таблиця 12. Стан житлового фонду багатоквартирних житлових будинків, 2018 

Показники  
М.Покровськ та 

смт. Шевченко 

Місто 

Родинське 

Заселені будинки разом 430 198 

Житловий фонд, тис. кв. м загальної площі 817,9 212,9 

% помешкань, підключених до комунального водопостачання 77,7 99,0 

% - до комунального газопостачання 67,9 67,8 

% - до комунальної системи каналізації 77,7 99,0 

% - до центрального опалення 74,0 96,5 

 

З 01.06.2017 року управителем житлового фонду м. Покровськ визначено приватне 

підприємство «Керуюча Компанія «Комфорт». Виконавцями житлово-комунальних послуг 

з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, ремонту приміщень, будинків, 

споруд визначено 3 фізичних особи підприємця. 

Станом на 01.01.2019 р. у місті Покровську та м. Родинське створено 165 об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків загальною площею 243,3 тис. м2 та 3 житлові 

кооперативи – 10,9 тис.м2.  

Плановий рівень забезпеченості мешканців житлом до 19,9 м² на особу. Планується 

також забезпечення певних категорій мешканців соціальним житлом та житлом для 

внутрішньо переміщених осіб. 

 

8.2. Комунальна інфраструктура та інженерні мережі 

Водопостачання та водовідведення. Комунальне підприємство КП 

«Покровськводоканал» надає послуги з водопостачання та водовідведення населенню, 

підприємствам та організаціям м. Покровська, м. Родинське, смт. Шевченко. 

Після проведення реконструкції насосних станцій м-н «Південний» та м-н «Гірник» 

з 24 насосних станцій в роботі залишено 17 насосних станцій. Також на балансі 

підприємства знаходяться 8 каналізаційних насосних станцій з загальною продуктивністю 

15,8 тис. м3/добу, з них 7 розташовано у м. Покровську та 1 у м. Родинське. 

В експлуатації підприємства знаходиться всього 314,3 км водопровідних мереж, по 

місту 205,7 км водопровідних мереж та 142,7 км каналізаційних мереж. 

Таблиця 13. Водопостачання та водовідведення, споживання питної води, тис. м3 

м. Покровськ, м. Родинське, смт. Шевченко 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Населення 2331,5 1673,9 1964,0 1939,8 1923,4 1934,7 

Підприємства 1309,3 1860,6 1017,8 1110,5 1107,0 1728,3 

Всього 3640,8 2534,5 2981,8 3050,3 3030,4 3663,0 

 

В аварійному та зношеному стані знаходяться 128,5 км (41,3%) водопровідних 

мереж та 82,2 км (57,6%) каналізаційних мереж. Розроблено «Схему оптимізації роботи 

централізованих систем водопостачання та водовідведення м. Покровська», де передбачені 

заходи по енергозбереженню, зменшенню втрат питної води, попередження аварійних 

ситуацій, усунення загрози функціонування системи водовідведення. 
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У місті відсутні власні очисні споруди. Система водовідведення м. Покровськ за 

допомогою насосних станцій передає стоки по напірно-самопливним колекторам 

(довжиною 28,2 км) на очисні споруди у м. Мирноград, що мають значну  фізичну 

зношеність. Тому є нагальна потреба будівництва нових очисних споруд у місті.  

Відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання» заплановано встановлення 618 одиниць приладів обліку холодної води в 

багатоквартирних житлових будинках, зокрема: м. Покровськ – 327 од., м. Родинське – 198 

од., с. Шевченко –  93 од. 
 

Теплопостачання. КП «Покровськтепломережа» здійснює діяльність з виробництва 

теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими 

мережами, постачання теплової енергії населенню, бюджетним установам та іншим суб’єктам 

господарської діяльності міст Покровськ, Родинське, смт. Шевченко.  

Загальна опалювальна площа станом на 01.01.2019 р. складає 951,9 тис.кв.м, у тому числі 

по населенню – 769,4 тис.кв.м., по іншим споживачам – 182,5 тис.кв.м. Кількість особових 

рахунків по населенню – 16907 шт., кількість інших споживачів – 375. 

На балансі підприємства знаходиться 21 котельня з встановленою потужністю 243,9 

Гкал/ год і загальною приєднаною потужністю 81 Гкал/год. З них 17 котелень працюють на 

природному газі, 4 котельні – на твердому паливі. 

Котельні підприємства розташовані: м. Покровськ – 12 од. газових і 2 од. вугільних 

котелень; м. Родинське – 5 од. газових котелень; смт. Шевченко – 2 од. вугільних котелень. 

Таблиця 14. Теплопостачання (за рік), 2018 

Показники м. Покровськ  м. Родинське  смт. Шевченко  

Протяжність мереж, км 95,4 33,9 0,57 

Опалення, Гкал - всього, у тому числі: 102688 29657 446 

- населення 82906 25120 339 

- підприємства 19782 4537 107 

Проектна потужність, Гкал/ год 219,9 22,3 0,35 

 

На балансі підприємства знаходиться 61,52 км каналу теплових мереж опалення у 

двотрубному обчисленні. Кількість котлів 69 одиниць, із них 62 одиниці газові, 7 одиниць 

вугільні, 12 одиниць з ККД нижче 85% з них 57 одиниць, які відпрацювали нормативний 

термін експлуатації. Зношення основних фондів – 74,2%. Комунальної котельні м. Родинське 

вичерпали допустимі терміни експлуатації, що призводить до зниження надійності та якості 

теплопостачання. 

Відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання» заплановано встановлення вузлів комерційного обліку спожитої теплової 

енергії для опалення 293 житлових будинків. 

 

Електропостачання. Протяжність мереж електропостачання 766 км. 

Таблиця 15. Електропостачання, споживання електроенергії, МВт-год. 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Населення 106422,3 111398,2 102104,2 97543,1 97494,9 96188,7 

Підприємства 60520,7 53622,7 49798,3 60467,9 73010,8 86170,5 

Проектна потужність 88913,0 88913,0 89283,0 90213,0 89743,0 88743,0 
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9. Соціальна інфраструктура 

9.1. Мережа закладів освіти 

Мережа закладів освіти складається з: 

- 16 загальноосвітніх навчальних закладів (в т.ч. ліцей «Надія», навчально-виховний 

комплекс, багатопрофільна гімназія), в яких навчається 8247 учнів; 

- 20 дошкільних навчальних закладів із загальною кількістю дітей 2860, в тому числі 

системи освіти - 17 закладів (2446 дітей), відомчих (Публічне акціонерне товариство 

«Шахтоуправління «Покровське») - 3 заклади (414 дітей).  

- 3 позашкільних закладів (СЮТ, ЦТД, Родинський БТДЮ), до гурткової роботи у 

яких залучено 1935 вихованців. 

- 1 професійно-технічний та 1 вищий навчальний заклад. 

Таблиця 16. Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади. 

Показники 2016 2017 2018 

Кількість дошкільних закладів, одиниць 17 17 20 

Кількість дітей в дошкільних закладів, тис. осіб 2510 2440 2410 

Завантаженість дошкільних закладів (дітей на 100 місць) 143 130 124 

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, одиниць 16 16 16 

Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, осіб 7576 7853 8167 

Кількість вчителів у загальноосвітніх навчальних закладах, осіб 571 614 624 

 

У громаді є потреба у додаткових місцях в дошкільних навчальних закладах через 

збільшення кількості дітей дошкільного віку. При цьому матеріально-технічна база закладів 

освіти застаріла, потребують капітального ремонту 14 шкіл та 11 дошкільних навчальних 

закладів. Планується реконструкція існуючих навчальних закладів з метою збільшення 

місць. 

Таблиця 17. Кількість студентів навчальних закладів: вищих, професійно-технічних. 

Тип, назва навчального закладу 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Професійно-технічні: КЗ «Покровський 

педагогічний коледж» 

108 147 137 115 109 110 

Вищі навчальні заклади: ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» 

  

1662 929 777 717 

 

9.2. Мережа закладів охорони здоров’я 

Медична допомога населенню м. Покровська надається в 6 закладах охорони 

здоров’я: КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», КНП «Покровська КЛІЛ» (340 

ліжок), КНП « Родинська міська лікарня» (30 ліжок), КНП «Покровська міська лікарня « (60 

ліжок), КП «Міська стоматологічна поліклініка», КЛПУ «Міський наркологічний диспансер 

м. Покровська. 

Амбулаторно-поліклінічні заклади міста розраховані на 1131 відвідувань в зміну. 

Ліжковий фонд ЛПЗ складає 430 ліжок. Забезпеченість ліжками на 10 тис. осіб - 57,4 

(граничний норматив не більш як 60 ліжок) 

У лікувальних закладах спостерігається недостатня кількість медичних кадрів. Для 

подолання цієї проблеми в рамках Програми розвитку медичної галузі міста Покровськ на 

2018-2020 роки передбачено навчання осіб у вищих навчальних закладах з подальшим 

обов’язковим працевлаштуванням в медичних установах міста. 
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9.3. Заклади культури 

Мережа закладів культури містить 2 музичні школи естетичного виховання, 

історичний музей, 2 палаци культури, 7 бібліотек, 3 комунальних клуби, 2 парки культури та 

відпочинку. 

Таблиця 18. Місткість споруд культурно-спортивного призначення 

Споруда 
Скільки відвідувачів 

вміщує (одночасно) 
Події чи заходи, що викликають найбільше гостей 

КЗ 

«Покровський 

історичний 

музей» 

30-40 осіб Проведення масових заходів, зустрічей, презентацій 

присвячених святам, історичним постатям та подіям. 

30 осіб (2 групи по 15 осіб 

за один раз) 

Проведення оглядових та тематичних екскурсій 

експозиційними залами та тематичними виставками. 

ДЮСШ Учасників змагань – 60 

Всього відвідувачів – 100  

Всеукраїнський турнір пам’яті Мікаеля Оганесяна 

Чемпіонати Донецької області з тенісу настільного 

Чемпіонати області з черліденгу 

СК «Металург» Учасників змагань – 100 

Всього відвідувачів – 150 

Чемпіонат України з боксу, Чемпіонат міста з футболу, 

Навчально-тренувальний збір з карате кіокушинкай 

ПМЦФЗН 

«Спорт для всіх» 

Учасників змагань – 100 

Всього відвідувачів – 150 

Шахово-шашечний турнір 

Армспорт 

ФОК 

м.Родинське 

Учасників змагань – 300 

Всього відвідувачів – 400 

Ремонт 

 

Комунальний заклад «Історичний музей» виконує функцію збереження культурних та 

історичних цінностей. Ведеться науково-пошукова та науково-дослідницька діяльність. 

Проводиться виставкова (40 виставок за рік), екскурсійна робота (201 екскурсія). За період 

2018 року історичний музей відвідало 13350 осіб.  

З метою популяризації діяльності музею в місцевій газеті «Маяк» надруковано 44 

статті. На місцевих телеканалах «Орбіта» та «Капрі» показано 76 сюжетів про діяльність 

музею, серед яких 19 випусків телепередачі «Джерела-2» створених за участю наукових 

співробітників. На Інтернет-сайтах «06239», «Орбіта плюс», «ДДК», «Шкварки», «КАПРІ» 

та «Pokrovsk City» регулярно висвітлюється виставкова та просвітницька робота музею, 

протягом року було опубліковано 216 публікації. 

Творчі колективи та окремі виконавці КПСМНЗ «Покровська музична школа ім. 

М.Д.Леонтовича» за звітний період провели 81 захід, присвячені різним тематичним та 

історичним подіям, а також тематичні уроки, інформ-хвилини по НПВ. Творчі колективи та 

окремі виконавці за звітний період прийняли участь у 16 міжнародних та Всеукраїнських 

фестивалях і конкурсах. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини за 2018 рік організував для 

населення 55 загальноміських свят та прийняв участь у 47 спільних різноманітних заходах, в 

яких прийняли участь понад 170 тис. осіб, на виконання яких було витрачено 13 млн. грн. за 

рахунок міського бюджету. 

За рахунок міської ради ученики музичної школи ім.М.Д.Леонтовича прийняли участь 

у 31 міжнародних, всеукраїнських, обласних фестивалях, конкурсах. 

У 2018 р. у Покровську було встановлено три рекорди, що занесено у Книгу рекордів 

України, а саме:  

1. До святкування Дня Європи найкращі кондитери компанії Lauffer Group виготовили 

для мешканців та гостей міста австрійський шоколадний торт «Захер»;  

2. У період проведення І Всеукраїнського фестивалю-конкурсу хорового співу 

«ЩЕДРИК-ФЕСТ» на пл. Шибанкова міста Покровськ 2500 тисяч мешканців та гостей 

одночасно заспівали знаменитої композиції М.Д.Леонтовича «Щедрик»;  

3. На новорічній ялинці водночас задзвонили 5 тисяч дзвіночків.  
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Фізкультурно-оздоровча робота за місцем роботи громадян проводиться у дитячо-

юнацькому спортивному клубі «Факел», спортивному комплексі «Металург», фізкультурно-

оздоровчому комплексі м. Родинське, ПМЦФЗН «Спорт для всіх» та 20 спортивних клубах. 

Дитячо-юнацький   спорт  в  місті   культивується   в   дитячо-юнацькій      спортивній   школі  

м. Покровськ, фізкультурно-спортивному комплексі «Олімпійський» благодійного фонду 

«Надія», у відділеннях обласних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Всі спортивні споруди 

міста функціонують.  

            В 2018 році у місті проведено 208 спортивно-масових заходів, в яких прийняли участь 

близько 23,9 тис. осіб різних вікових категорій. 

Команди міста та окремі спортсмени беруть участь у всеукраїнських та міжнародних 

змаганнях. Головні досягнення за І квартал 2019 року: участь у Всеукраїнських змаганнях, де 

наші спортсмени вибороли 210 золоті, 131 срібних, 181 бронзові медалі у обласних, 

Всеукраїнських, міжнародних змаганнях, а саме: Чемпіонат Донецької області з волейболу, 

чемпіонат України з дзюдо, Чемпіонат Донецької області з регбі, чемпіонат України та Світу 

з черліденгу, чемпіонат України ВТКА з кікбоксингу, Чемпіонат України з тенісу 

настільного ( дитяча ліга та інваспорт), Чемпіонат Донецької області з фут залу та футболу та 

ін.   

Покровськ  за спортивними досягненнями посів друге місце за обласним рейтингом.  
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10. Стан навколишнього природного середовища 

В м. Покровськ проведені виміри впливу діючих джерел забруднення стану 

атмосферного повітря за допомогою пересувної екологічної лабораторії КП «Донецький 

регіональний центр поводження з відходами». 

Обсяг викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарних джерел 

забруднення складає 8,5% від загальних обсягів викидів джерел забруднення області. 

В м. Покровськ проведено озеленення міста, висаджено 2000 троянд, придбано 

обладнання для збору крупногабаритних відходів 5 контейнерів об'ємом 7м3 на суму 199,7 

тис. грн. за кошти міського бюджету. 

В смт. Шевченко проведено озеленення, висаджені листяні дерева, чагарники та 

троянди на суму 85,4 тис. грн., придбало обладнання для збору твердих побутових відходів 

10 контейнерів на суму 30,8 тис. грн. 

В рамках проведення робіт з інвентаризації викидів забруднюючих речовин на ПАТ 

«ШУ Покровське» було укладено договір з ТОВ НВП «Донекосервіс» від 5 квітня 2018 року 

(сума 21,3 тис. грн.). Виконуються роботи з інвентаризації викидів. 

У повному обсязі проведено озеленення території ДОЗ «Золота рибка», «Дружний», 

«Голубок». Для озеленення територій підприємством «ШУ «Покровське» було придбано 178 

саджанців дерев на суму 10,8 тис. грн. 

ДП «Вугільна компанія Краснолиманська» виконала проведення робіт з інвентаризації 

джерел забруднення навколишнього природного середовища на суму 161 тис.грн. 
 
 

Таблиця 19. Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

забруднення, т 

Регіони 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Стаціонарні джерела 

Громада (якщо є дані) 30814 89300 82489,5 68092,5 90835,4 66826,8 

Район 8333 100 758,0 415 616,8 583,5 

Область 1509407 1043000 917627,8 981400 784850,0 790158,9 

Викиди двоокису вуглецю (СО2) від стаціонарних джерел 

Громада (якщо є дані) 70351 108200 130100    

Район 5000 600 18800    

Область 60972805 42376100 35999500 38200000 22900000 25143400 

Пересувні джерела 

Громада (якщо є дані) 586 

13134* 

1700 

20200* 

1213,7 

16700* 

   

Район 66667 

94167 

800 

11300* 

726,8 

12600* 

   

Область 138205 

1546619* 

95500 

1074900* 

57108,0 

735000* 

   

* викиди СО2 

Таблиця 20. Утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки, тис. т. 

Показники 2016 2017 2018 

Громада всього 379,8 396,5  

Район всього  29,3 32,6  

Область всього 146155 171001,3 152600 

в т.ч. у спеціально відведених місцях або об’єктах 27900 27953,0 22100 
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11. ДОДАТКИ 

1. Інформація про орган місцевого самоврядування 

Кількість депутатів Покровської міської ради – 36. Партійний склад: міська 

організація політичної партії «Відродження» - 26 (більшість у міській раді), Територіальна 

організація Політичної партії «Опозиційний блок» - 6, міська організація «Молодіжна партія 

України» - 4. 

2. Інформація про об’єднання громадян і засоби масової інформації 

Активні представники громадського сектору (організації, об’єднання, спілки): 

o Покровська міська організація всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз 

Чорнобиль України» 

o Покровська міська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) 

o Міська організація ветеранів 

o Міська організація товариства червоного хреста України 

o Громадська організація «Рада ветеранів органів місцевого самоврядування» 

o Громадська організація «Спілка воїнів АТО Покровського району та міста Покровська 

Донецької області» 

o Громадська організація «Покровський центр кризової підтримки «Спільно» 

o Громадська організація «Патріоти Українського Донбасу» 

o Громадська організація «Активної реабілітації людей з інвалідністю» 

o Міський громадський дитячо-молодіжний скаутський клуб «Джерело» 

o Громадська організація «Місто милосердя» 

o Громадська організація «Медіа-погляд» 

o Громадська організація «Добра ініціатива» 

o Громадська організація «Науково-історичне краєзнавче об’єднання «Спадщина» 

o Громадська організація «Красноармійське товариство захисту тварин» 

o Громадська організація «Покровська міська організація ветеранів та інвалідів учасників 

АТО в Донецькій області» 

o Громадська організація «Заможна людина» 

o Громадська організація «Платформа культурних ініціатив «Лампова» 

o Громадська організація «Імідж-центр «Клеопатра» 

o Громадський простір «Без обмежень» 

o Молодіжний хаб Покровська 
 

Медіа-простір міста Покровська представляють: 

o Регіональна газета «Маяк» 

o ТОВ «Телевізійна компанія «Орбіта», яка є засновником газети «Орбіта-плюс», 

o ТОВ «Телебачення «Капрі» 

o Інформайійно-рекламна газета "Телескоп". 

 

3. Інформація для зв’язку  

Адреса міської ради: 85300 Донецька область м. Покровськ, площа Шибанкова, 11  

тел.: 0623 52-19-90 

Прес-служба міської ради: тел.: 06239 2-03-54 

e-mail: krs.v@dn.gov.ua e-mail: pokrovsk.rada@gmail.com 

Сайт: http://pokrovsk-rada.gov.ua/uk     Стара версія сайту: old.pokrovsk-rada.gov.ua 
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