
ПРОТОКОЛ 

засідання Правління Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської
ради міста Кропивницького.

10 жовтня 2019 р.                                             м. Кропивницький

Всього членів Правління — 9.
Відсутні:     Барабуля М. І., Колєва Г. М., Сінченко О. М.
Присутні: члени Правліня ГР: Багно Л. О., Лузан Л. М.,   Лапіцька В. М.,
Козуб І. Б.,  Тарасов О. М.,  Харламова Л. В.;
члени  ГР: Гречуха М. В., Кернасюк С. В.
мешканці будинку 7, корпус 1 та корпус 2,  начальник місьководоканалу
Давидчук В. М., депутат міськради Бойко С. В.

Голова: Лузан Л. М.
Секретар: Лапіцька В. М.

Запропоновано розпочати засідання Правління ГР.
За — 6.
Рішення прийнято.

Порядок денний.

1. Розгляд звернень громадян.
2. Різне.

Запропоновано затвердити порядок денний.
Голосували:
за — 6.
Рішення прийнято.

Затверджено  регламент:  доповідач  —  5  хв.,  депутату  міськради  5  хв.,
репліка 1 хв.
Голосували:
За — 6.

1. Слухали: Лузан Л. М. про звернення мешканців будинку 7, корпус 1 та
корпус  2,  який  зачитав  звернення  про  незгоду  з  виділенням земельних
ділянок біля їх будинку для будівництва мойки та кафе.

Виступила: Нікішова Л. Д., яка від імені мешканців висловила незгоду з
будівництвом  мойки  та  кафе  на  насипному  пагорбі,  так  як,  на  думку
мешканців,  це може спричинити надзвичайну ситуацію,  та  призведе до
руйнування будинку.



Виступив: Гречуха М. В., який вважає, що інформація про яку говорять
мешканці будинків неправдива, а керівниця ЖБК маніпулює мешканцями.
Чому вона мовчала коли біля будинків будувались гаражі та ринок? Тут
присутні чиїсь інтереси та звичайне замовлення певних осіб та депутатів.

Виступила: Давидчук В. М. яка зазначила, що їх не повідомляли про такі
забудови, та висловила думку про долучення їх до таких питань. Та про
неправдиві звинувачення претендента на земельну ділянку щодо неї.

Виступив:  Бойко С.  В.  Проект рішення з  даного питання  надавався  на
розгляд  сесії,  але  його  перенесено.  Скористався  правами  депутата  та
запросив документи по цій земельній ділянці. Є певні перестороги щодо
будівництва  так  як  це  призведе  до  зсуву  насипного  пагорба,  що  може
зруйнувати  будинок.  Це  питання  буде  розглядатись  на  профільній
депутатській комісії. Висловився проти виділення землі для будівництва
мийки та кафе.

Л. Лузан сказав, що необхідні схеми розташування мереж.

Гречуха М. В. повідомив, що нема ніяких проблем, так як мийка буде мати
замкнутий  цикл  роботи  і  стічних  вод  не  буде,  і  на  мережі  ділянка  не
накладається.

Давидчук В. М. повідомила, що водопровід іде прямо по середині цього
проекту.

Харламова Л. В. як фахівець наголосила на тому що будь яке будівництво
повинно бути у відповідності до плану містобудування.

Кернасюк С. В. про порушення керівництвом Водоканалу.

Боса Є. Г. Про те, що біля будинку не повинно бути ніяких мийок, та про
те що мешканці будинку категорично проти розміщення на пагорбі, біля
будинку мийки.

Тарасов О. М. про те що владі треба дослухатись до думки мешканців цих
будинків.

Козуб  І.  Б.  порадив  претендентам  на  земельні  ділянки  перш  за  все
говорити з мешканцями. Та підтримав мешканців будинку.
Гречуха М. В. про розкрадання коштів.

Тарасов О. М. про те, що наприклад у претендентів на земельну ділянку
все у відповідності до норм та закону то влада повинна прийняти рішення,
а якщо мешканці проти то їх треба переконувати, якщо ж є порушення то



звичайно прийняти рішення про те щоб не надавати земельну ділянку. Все
повинно бути в рамках закону та нормативних документів. 

Лузан Л. М. про те що вважає, що є дві сторони конфлікту, на даний час
нема  достатньо  інформації  щоб  прийняти  відразу  якесь  рішення,  тому
потрібно надати доручення профільним комісіям ГР вивчити питання, на
підставі отриманих додатково документів та рішення депутатської комісії.
Якщо  мешканці  праві,  то  їх  законні  права  треба  захистити,  але  все
повинно бути в правовому руслі.

Вирішили  надати  доручення  головам  комісій  ГР  Багно  Л.  О.  та
Харламовій  Л.  В.  вивчити  питання  підняте  мешканцями  будинків,  та
повідомити Правління ГР про результат.

Голосували:
за — 6.
Рішення прийнято.

2.  Слухали:  Тарасова  О.  М.,  про  необхідність  направлення
інформаційного  запиту  з  питання  земельної  ділянки  в  районі
Лісопаркової.
Лузан Л. М. запропонував також направити запити по земельним ділянкам
де знищуються зелені насадження.

Обидві пропозиції підтримано.
Голосували:
за — 6;
Рішення прийнято.

Запропоновано закрити засідання Правління ГР.
за — 6;
Рішення прийнято.

          Голова                                                                      Л. Лузан.

          Секретар                                                                   В. Лапіцька.


