
ПРОТОКОЛ № 53
засідання постійної комісії ради з питань ЖКГ, будівництва, архітектури, екології, 

довкілля, транспорту та зв’язку.
від ”03” січня 2018 р.     

ПРИСУТНІ:  Голова постійної комісії Т. Демко  
                         Секретар комісії  О. Майданюк
                         Члени комісії:  Р.Шагала, М. Лужецький  
Запрошені: заст. директора Департаменту МГ І.Лепкий, заст. нач. відділу 
містобудування і архітектури М. Комар, громадськість, ветерани-воїни АТО.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про ситуацію з реконструкцією будівлі колишньої сауни Хвиля, вул. 
В.Великого, 26а.

2. Про інформування Департаментом МГ постійної комісії ради щодо   
проведення поточних і капітальних ремонтів доріг, тротуарів, тощо.

3.  Про ситуацію з встановленням шлагбаумів в місті.

4.  Різне.

1. СЛУХАЛИ :  Т.Демка, який повідомив, що містом ширяться чутки про те, 
що плануються будівельні роботи в орендованій будівлі колишньої сауни 
Хвиля. З метою запобігання можливого  виникнення соціальної напруги, ним 
запрошено на засідання комісії воїнів-ветеранів АТО та мешканців вулиць 
В.Великого і Кн. Ольги.

ВИСТУПИЛИ : ветеран АТО В. Хрунь повідомив, що до весни цього року 
не планується проведення жодних будівельно-ремонтних чи 
реконструкційних робіт. Технічна документація розробляється та інвестор 
( забудовник) подав документи на проведення спец експертизи щодо якості 
фундаменту.

Член комісії Р. Шагала поцікавився, чи змінились плани в орендаря 
відносно попередньо задекларованого Центру реабілітації? 

В. Хрунь повідомив, що плани ті ж – має бути Центр та інші соц. -культурно 
побудові заклади.

Ветеран АТО Ф. Середич повідомив, що будівля збудована міцною і може 
витримувати великі навантаження. Будівлю необхідно накривати шатровим 
дахом і понижувати 2-ий поверх, бо він надто високий. Але через велику 
площу, дах буде надто високим( до 7 м), а це проблема. Він повідомив, що 



для багатьох ветеранів АТО є серйозні житлові проблеми і коли почнеться 
втілення в життя якого конкретного проекту АТОвці повідомлять громаду.

Пані Оксана, мешканка буд. №28 на вул. В.Великого – Хто є 
інвестором(забудовником), бо інформації немає?

В. Хрунь – Ігор Герич.

Пані Оксана, (буд. №28 на вул. В.Великого) – якою є прибудинкова 
територія?
Заст. нач. відділу містобудування і архітектури М. Комар  - відповідно до 
генплану.
С.Сисин ( буд. № 26 на вул. В.Великого) – для чого міняли орендаря?
Ветеран АТО С. Удалов – з метою зняти можливі майнові претензії в 
майбутньом , з боку київського офісу ГО, а тому зробили ГО місцевого 
рівня.
Голова комісії Т.Демко повідомив,що ним скеровано деп.зверненя з 
рекомендацією виконавчих органів утриматись від надання дозволів на 
реконструкцію/переобладнання орендованого приміщення, колишньої сауни 
Хвиля  і поцікавився в представників ГО АТОвців, орендарів – коли вони 
можуть надати повну інформацію про інвестора і зможуть організувати з 
ним зустріч
В. Хрунь відповів, що до 01 лютого така зустріч може відбутись.

ГОЛОСУВАЛИ: 1. Відділу архітектури та містобудування ( І.Петранич), 
після отримання висновків спеціалізованої експертизи та різноманітних 
інших документів ( заяв, проектів, тощо) невідкладно інформувати 
постійну комісію ради про їх отримання.

2. Голові постійної комісії ( Т.Демко) невідкладно скликати засідання на 
якому , в присутності всіх зацікавлених сторін, повторно і різнобічно 
обговорити дане питання.

3. Відділу архітектури та містобудування ( І.Петранич) утриматись від 
надання (виготовлення) містобудівних умов та обмежень , які мають 
відношення до приміщення на вул. В.Великого, 26а, без належного 
виконання п.2,п.3. 

  ”за” – 4 ”проти” – 0  “утримався” -0   не голосував – 0

 2. СЛУХАЛИ :  голову комісії Т.Демка, який повідомив, що головною 
функцією комісії є контроль за роботою Департаменту та КП міста. В тому числі 
й контроль за виконанням ремонтних робіт. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: 1. Доручити Департаменту МГ ( Р.Москалик) 
інформувати постійну комісію ради про початок проведення всіх видів 
робіт, як от - поточний та капітальний ремонти доріг/ пішохідних 
хідників, тощо. 

    ”за” –  4 ”проти” – 0  “утримався” - 0   не голосував – 0.

3. СЛУХАЛИ :  голову комісії Т.Демка, який повідомив, що з метою належного 
благоустрою в місті необхідно навести лад з встановленням шлагбаумів.      
ВИСТУПИЛИ: член комісії Р.Шагала, запропонував спершу 
інвентаризувати всі шлагбауми, а вже тоді починати боротьбу з ними.

 ГОЛОСУВАЛИ: 1. Доручити відділу архітектури та містобудування ( І. 
Петранич) та Департаменту МГ ( Р.Москалик), до 01.03 2018 р., провести 
інвентаризацію встановлених шлагбаумів( обмежувальних пристроїв), які 
встановленні на проїзних дорогах міста , з порушенням Закону України “Про 
дорожній рух в Україні”.  

2. Після виконання п.1. подати свої пропозиції щодо доцільності таких 
пристроїв на розгляд постійної комісії ради та комісії з регулювання 
дорожнього руху.

 ”за” –  3  ”проти” – 0  “утримався” - 1  не голосував –0

            4. СЛУХАЛИ :  голову комісії Т.Демка, який нагадав, що термін подання 
від депутатів щодо виконання доручень виборців у 2018 р. спливає 15 січня 2018 р.
               ГОЛОСУВАЛИ: 1.Доручити відділу депутатської діяльності ради 
повторно повідомити депутатів щодо терміну подання заявок на виконання 
доручень виборців у 2018 році – до 15 січня 2018 року.
              
         ”за” - 4  ”проти” –  0  “утримався” - 0    не голосував –0

Голова постійної комісії ради           Т. Демко

Секретар комісії           О. Майданюк


