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Сесія без кворуму,
або етика
міського голови

Перша частина третього
засідання восьмої сесії нагадувала не сесію міської ради,
а зрежисовану театральну виставу. І навіть не з боку опозиціонерів до міського голови, в
чому намагалися переконати, а
навпаки. Було все: і підставні та
справжні представники громади, і палкі промови про відсутніх
депутатів (для запису і звітності). У цій виставі вразила «бабуся-визволителька» з паличкою.
За скромними підрахунками їй
повинно бути щонайменше 90
років, але вона прийшла… вимагати землю під гараж у своєму дворі, де, поза сумнівом,
граються діти, за майбутнє яких
вона боролася майже 75 років
тому. А хтось замислився над
тим або уявив собі ту бабусю з
паличкою за кермом? Над старістю сміятися не можна, але
чому «випускають на сцену старість» глузувати над молодими
членами громади?
На сесії кворуму не було,
не вистачало 22-го депутата.
Над радою взагалі нависла загроза, що з дня на день навколо міського голови стане ще на
одного депутата менше – не за
горами відкликання депутата
О. Артюха. І після майже тридцяти хвилин роботи сесія пішла на двогодинну перерву, під
час якої міські керманичі разом
із прихильними до них депутатами спробували зірвати пресконференцію
представників

демократичних сил. На ритуал
зриву прес-конференції завезли
і проплачений пайками «окремий контингент бабусь-активісток», які за політиканством
прогавили підвищення тарифів
на квартплату, що їх дуже здивувало.
Пізніше був збір «промерських» депутатських залишків
та розповіді Андрія Райковича
про політиканство та господарництво. На жаль, в залі не
було опонентів, які б нагадали
міському голові про підвищення
тарифів на квартплату, про те,
чому наші містяни і досі платять
за проїзд по 4,50, про те, коли
нарешті усі державні закупівлі
почнуть проводитись через систему «ProZorro», яка унеможливить прокрутку корупційних схем
під час закупівель, та чому він
особисто не «по-господарськи»
був відсутній у місті, коли разом
зі снігом асфальт сходив.
Дивлячись на поведінку керівника міста, дивуєшся, чому
за тимчасово лагідним тоном
його спілкування немає прагнення до консенсусу з депутатами, які виступають з реальними
пропозиціями щодо захисту інтересів громадян.
P.S. Вже 1 квітня відбулися
збори виборців щодо відкликання депутата Олександра Артюха, на яких понад 300 активних
громадян міста проголосували
"ЗА".
Анатолій Авдєєв
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ВИБІР МІСКИХ КЕРМАНИЧІВ:
ЗМЕНШЕННЯ ТАРИФІВ
ЧИ ОСОБИСТІ АМБІЦІЇ?

Досить сумною виявляється
давня історична традиція, коли представники влади після обрання на високі посади, завзято переймаючись
лобіюванням особистих інтересів,
чомусь забувають про більшість простих громадян і вирішення суспільних
проблем. На жаль, не є винятком із
правил і Кіровоградська міська рада,

керівництво якої останнім часом все
більше підвищує тарифи на проїзд
у громадському транспорті, вдвічі
збільшує квартплату, відмовляється надавати населенню дозволи на
встановлення автономного опалення
та знаходить інші способи відвертого
ігнорування інтересів громади.
Так звана «депутатська біль-

шість», керована міським головою
Андрієм Райковичем та секретарем
міської ради Андрієм Табаловим,
впевнено крокує в майбутнє, демонструючи зневагу не лише до мешканців міста, а й до численних ініціатив
представників демократичних сил
щодо розв’язання найболючіших соціальних проблем.
Стор.3

Як водоканал шляхом
шахрайства заганяє
містян у борги
Днями на семінарі-нараді
для керівників квартальних комітетів Кропивницького оголосили про таке собі «поливне
попередження».
Воно полягало в тому, що
хто не має приладу обліку використання води у приватному
секторі, але має якісь насадження, платитиме «за полив»
248,80 гривні за сотку землі
щомісяця. Розрахунки з калькулятором свідчать, що споживачам не відомо, що цю цифру
отримано з норми поливу за
таблицею водоканалівців, яка
передбачає щоденний полив
городини з розрахунку 9 літрів
на один квадратний метр щоденно. А далі можна навести
цікаві дослідження з цього приводу. Ноу-хау місцевих водопостачальників стало не те, на
що нарікають на НКРЕ, а «розрахований» ними тариф на полив присадибних ділянок та
споживання води тваринами.
Розрахункові норми вигадали
і ввели по-шахрайськи. Котам
і собакам було нормовано спо-

живати по десять літрів води
на добу, коровам по сто, і так
далі. А з поливом взагалі жах.
Спочатку було так. За «дикими нормами», затвердженими
міськвиконкомом
обласного
центру, навіть тим, у кого є лічильники, принесли платіжки з
захмарними сумами. І це при
тому, що вода обрахована через лічильник і вже була оплачена. Та й без лічильника все
теж дуже весело. Виконкому
на затвердження у листопаді
2011 року підсунули таблички
тарифів з посиланням на БНІП
СРСР (УРСР). Але ж цей документ, до речі, вже неіснуючої

держави, стосується проектувальників та будівельників.
По ньому перші розраховують
діаметри та товщину труб та
потужність насосів для подачі води. І до чого тут експлуатаційники? А яким боком це
перекладають на пересічного
власника домоволодіння на
5-6 сотках землі?
От норми споживання води
для споживання тваринами і
поливу на окреме домоволодіння бездумно (але здається,
що навмисне) калькували саме
звідти. А коли цього здалося
мало, то в мережу водоканал
на своєму сайті навесні 2016
року виклав нову табличку ще
з більшими цифрами. І що маємо у підсумку? Для поливу одного квадратного метра городу
треба оплатити (але використати це неможливо) 9 літрів
води цілодобово. Чи є в голові
того, хто це написав, хоч краплина здорового глузду? При
такому поливі все, що росте
просто вигниє!!!
Стор.3
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У Кропивницькому говорять
про створення тролейбусної
лінії до селища Нове
23 березня на засіданні постійної
комісії Кіровоградської міської ради з
питань промисловості, транспорту,
зв'язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів розглянули
питання щодо можливого створення
тролейбусної лінії до селища Нове.
Члени комісії обговорили, чи
варто створювати тролейбусну лінію.
Начальник управління транспорту та зв'язку Олександр Вергун зазначив:
"По-перше, будівництво одного
тролейбусного кілометра на сьогоднішній день складає близько 4,7 млн
грн. Для забезпеченння живлення
тролейбусної лінії до селища Нового
необхідно побудувути щонайменше
дві тягові підстанції. Вартість однієї
тягової підстанції становить близько 20 млн грн. Відстань до селища
Нового від 101-го мікрорайону ─
близько 8 кілометрів. Тобто, вартість
буде значна і вважається недоцільно будувати тролейбусну лінію. Крім
того, є ще й технічні проблеми. Дорогою до селища Нового проходить
транспортна магістраль державного
значення — траса Первомайськ-Дніпро. Побудова тролейбусної лінії на
цьому шляху потребує багатьох погоджень. Окрім того, по цій трасі є залізничний міст. За нашими розрахунками, проведення тролейбусної лінії

буде перевищувати 100 млн грн."
Валентина Яремчук, депутат
Кіровоградської міської ради, зауважила:
"У нас на Полтавській також є залізничний міст, і це не заважає проходженню тролейбусів. То чому ж в
радянські часи змогли це зробити, а
ми зараз не можемо?"
"В радянські часи були інші норми, були інші стандарти і на той час
були надані всі дозволи на будування тролейбусної лінії", — відповів О.
Вергун.
"Моя пропозиція — все-таки зробити економічно обгрунтовані розрахунки з приводу вартості одного
кілометра, а вже потім ми подивимось, яка буде вартість цього проекту. Можливо, будемо думати, де
взяти кошти, щоб це зробити, оскільки така необхідність є", — додала В.
Яремчук.
Автор петиції, Костянтин Горобецький, житель селища Нове, зазначив:
"Пасажиропотік складає орієнтовно 3,5 млн пасажирів на рік із
селища Нового, не включаючи Обознівку і т.д."
Після закінчення дискусії дійшли
висновку, що потрібно доопрацювати це питання з депутатами і все розрахувати.
Оксана Мицикова

Нове "покращення" від
Райковича — підвищення
тарифів ЖЕО
"Ми вичерпали весь запас
потужностей. Держава дбає про
громадян шляхом субсидій. Не
вийде у нас не підняти тарифи.
У нас немає резерву міцності. Ми
зараз у зоні збитковості",— повідомляє міський голова Андрій
Райкович.
Досить нещодавно міський
голова уже підтримав рішення
щодо підвищення тарифів на
проїзд у маршрутках. Нагадаємо,
що зі збільшенням ціни повинна
була в рази покращитись і якість
перевезення, але змін немає і це
не дивно. Ціни на проїзд не знизили, але міський голова нагадує
всім, що невдовзі буде закуплено
нові автобуси. Зв'язку тут, звісно,
немає, але він гадає, що це заспокоїть громаду і всі забудуть
про збільшення вартості проїзду
в маршрутних таксі. Та головне,
щоб схожа ситуація не склалася
і з підняттям тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд.
Член виконкому Олександр
Дануца під час обговорення наголосив:
"Коли ми по-людськи будемо
ставитись до людей?".
Своєю думкою він чітко під-

креслив, що категорично проти
підвищення тарифів на "квартплату".
Після тривалого обговорення
цього питання міський голова поставив на голосування питання
про встановлення нових тарифів
на послуги з утримання будинків
і споруд, прибудинкових територій, гуртожитків та прилеглих територій.
11 із присутніх членів виконкому проголосували "ЗА", а отже,
виконком прийняв рішення про
підняття тарифів.
Оксана Мицикова
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Хто в Кропивницькому
оберігає вулицю Леніна?
Закон про декомунізацію мав
бути впроваджений через півроку після його підписання. Ця дата
припала на середину листопада
2015 року. Та ціла низка вулиць
нашого міста отримала нові назви у квітні 2016 року, а деякі навіть пізніше.
Частина вулиці Леніна має
«давню і славну» історію. До
1917 року цієї вулиці як такої у
місті не існувало. Але за радянської доби ця назва у відрізку від
парку Ковалівського до степу за
Великою Балкою поєднала дві
дореволюційні вулиці ─ Дворцову та Верхньо-Донську. Перша
закінчувалася на перетині з Великою Перспективною, а друга
з того перетину «мандрувала у
степ».
У період влади донецьких
регіоналів прихильники всього

«історичного» знову цю вулицю
розбили на дві частини, але не
по-історичному: Дворцова цього
разу закінчувалася вже на перехресті з вулицею Кропивницького, а далі залишалася вулиця
Леніна зі старими комуністичними табличками на будинках. Під
час останнього перейменування
вулицю Дворцову все-таки залишили в історичних межах до
вулиці Великої Перспективної, а
інша частина стала вулицею Архітектора Паученка. Та якби ж то!
В місті виявляється існує
сайт rename.kr.ua, що розповідає про перейменування вулиць
за останні роки. І от саме з нього можна довідатися, що вулиця
Архітектора Паученка обмежена
відрізком від вулиці Великої Перспективної до вулиці Кропивницького. А що далі? Хтось із вірних

ленінців, що дбайливо зберігає
вдома партквиток червоного кольору, примудрився залишити
для прийдешніх поколінь вулицю
Леніна у місті Кропивницькому?
Хто ця особа, та як і чому в міській раді недогледіли такий комуністичний ляп, буде рано чи пізно
з’ясовано. Але на сьогодні, як кажуть, маємо, що маємо, бо сайт
склали з наявних рішень міської
влади з тою «мудрою приміткою»
─ «до вулиці Кропивницького».
Тож поняття про агентів всесвітнього комуністичного руху для
Кропивницького є і досі актуальним! То, може, варто у нескасований День солідарності трудящих
вийти на вулиці з гаслом «Трудівники Кропивницького! Всі на відлови перефарбованих комуняк та
на знищення їх підпілля!»?
Анатолій Авдєєв

Наступною у черзі на
перейменування стоїть міська
рада Кропивницького
28 березня на пленарному
засіданні сесії Ленінської районної у місті Кіровограді ради
прийняли рішення про перейменування на Подільську районну у місті Кропивницькому
раду.
На зазначеній сесії 24 із 27
присутніх депутатів прийняли
рішення перейменувати Ленінську райраду у Подільську.
Проаналізувавши події, які
відбулися раніше, а саме те,
що Кіровська райрада першою
«декомунізувалась» у Фортечну — авторами назви є Сергій

Чабаненко (ВО "Свобода") та
Сергій Кашуба (РПЛ) — і вже
перейменували Ленінську райраду у Подільську, бачимо, що
недекомунізованою ("недемонізованою") залишилась тільки Кіровоградська міська рада
міста Кропивницького.
Отже, міський голова Андрій
Райкович не поспішає перейменовувати міську раду відповідно до назви міста Кропивницький, мабуть, з "демонами"
минулого краще господарюється. Варто лише згадати, що він
зробив для декомунізації міста:

у центральному сквері стела
Леніну "на реконструкції", тобто
в режимі очікування, і жодних
дій не відбувається, а на колонах міської ради досі красується серп і молот.
На апаратній нараді міський
голова взагалі наголосив: "Ще
з партійних часів знали, коли
райком партії йде, слід навести порядок!" Тому перейменування міської ради слід чекати
нам тоді, коли Андрій Райкович
змінить свої особисті погляди.
А це...
Оксана Мицикова

28 березня вібулося чергове засідання постійної комісії з питань
архітектури, будівництва, реклами,
регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища.
На початку засідання для прийняття рішень не було кворуму,
необхідного для роботи комісії. Не
дивлячись на відсутність кворуму,
Віктор Танцюра, представник "Бойового братства", озвучив присутнім свою проблему:
"Я кажу не особисто від себе. Я
звертаюсь до вас, депутати, з проханням не судити АТОшників! Один
депутат вважає, що АТОшникам не
треба надавати земельні ділянки,
тому що вони потім їх продають.
Але це їхнє право. Якщо вони знайшли ділянку і отримали її через
комісію, то це їхнє право, як нею
розпоряджатися. Другий депутат
говорить мені, що цей АТОшник недоАТОшник, бо він юрист або водій.

Тому я прошу вас, перестаньте цим
займатися. Не судіть АТОшників,
щоб АТОшники не прийшли судити
вас". Віктор Танцюра не оголошує
прізвища депутатів, які засуджують
АТОшників, але це питання його непокоїть.
Замість того, щоб відповісти на
питання Віктора Танцюри, голова
комісії Олександр Шамардін запитав у представника "Бойового
братства" його власну думку щодо
таких дій членів "земельної" комісії.
На що Віктор Танцюра чітко відповів: "Я не збираюся лізти у політику.
Це ваша справа — домовлятися з
депутатами про роботу комісії. Не
наша прерогатива втручатися в цю
справу. Мені важливо, чому не працює комісія".
На засіданні комісії були присутні
також інші громадяни, які прийшли
зі своїми проблемами. Та голова
комісії майже у кожного цікавився
власною думкою щодо роботи комі-

сії, а точніше її бездіяльності. Таким
чином, здавалося, що Олександр
Шамардін вирішив зробити показове шоу і зовсім не збирався приймати конкретних рішень у подальшій
роботі "земельної" комісії. Голова
комісії не зміг уже третій раз поспіль
зібрати її членів на засідання для
вирішення важливих питань.
Навіть після того, як з "великим
скрипом" почала працювати "земельна" комісія, під час розгляду
кожного питання голова комісії
продовжував цікавитися думкою
присутніх депутатів і жодного разу
так і не висловив свого бачення. З
вищезазначеного випливає, що на
сьогоднішній день стоїть питання
щодо роботи самого голови комісії.
Чи зможе новий голова депутатської комісії віднайти порозуміння з
депутатами та поновити її повноцінну роботу так, як це відбувалося за
Юрія Деркаченка?
Оксана Мицикова

Чи зможе голова "земельної"
комісії відновити її роботу?

Чи запрацюють повноцінно сіті-лайти міста?
Статтю про сіті-лайти необхідно почати із самого визначення цього слова.
Сіті-лайт — найбільш поширена конструкція малого
формату. Уночі підсвічується
зсередини. Ефективно діє і на
пішоходів, і на автомобілістів.
Значно менший, порівняно з
рекламними щитами, розмір
дає змогу встановлювати сітілайти у центральних частинах
міста, пішохідних зонах, на зупинках автотранспорту.
Що ж коїться у нашому місті
з цього приводу?
На засіданні комісії з ко-

ординації заходів щодо впорядкування розміщення зовнішньої реклами на території
міста обговорювали досить
наболілу тему сіті-лайтів.
Олександр Цертій, депутат міської ради зауважив,
що світлодіодні білборди, які
розміщені біля "Копілки" та на
площі Богдана Хмельницького, засліплюють і відволікають
водіїв.
Щодо сіті-лайту на площі,
то його власниця зауважила,
що зараз він не працює, тому
що вона перебуває у декретній
відпустці, а також подорожча-

ла ціна на світло. Але надалі
вони готові надавати рекламу
за допомогою цього сіті-лайту.
На початку обговорення
хотіли повністю демонтувати
вищезазначений сіті-лайт, але
потім дійшли спільного рішення, щоб зняти це питання на
доопрацювання. Таким чином,
власниці, яка була присутня
на комісії, потрібно узгодити
всі норми з працівниками ДАІ
і виправити недоліки.
Ірина Саєнко, член комісії,
додала: "Потрібно вирішувати
проблему з освітленням сітілайтів. Тому що їх встановлю-

ють спеціально для освітлення міста. А в нас же їх тільки
розбивають вандали".
Закінчивши
обговорення
вирішили, що в подальшому
буде розглядатися питання,
щоб зробити повноцінне освітлення всіх сіті-лайтів міста.
Для міста сіті-лайти вже
давно не новина, але схоже,
що наше місто ще не досить
цивілізоване, якщо не можна
підключити їх до освітлення.
Наступною проблемою є
впорядкування розміщення зовнішньої реклами на території
міста.

"На зупинці на площі Богдана Хмельницького сіті-лайт
встановлений незаконно. Він
стоїть на автобусній зупинці,
а поруч пішохідний перехід",—
зазначив заступник міського
голови Олександр Грабенко.
Якщо ж він стоїть там незаконно уже давно, то чому члени комісії тільки сьогодні звернули на це увагу?
Виходить, що мало того, що
сіті-лайти у нашому місті не
освітлюються, так вони ще й
установлені в неналежних місцях.
Оксана Мицикова
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ВИБІР МІСКИХ КЕРМАНИЧІВ:
ЗМЕНШЕННЯ ТАРИФІВ ЧИ ОСОБИСТІ АМБІЦІЇ?

Початок на 1 стор.
Саме так міські керманичі провалили прийняття підготовлених
головою фракції ВО «Батьківщина»
Олександром Цертієм цілком справедливих проектів рішень щодо
зменшення комунальних тарифів,
затвердження прозорої процедури
надання дозволів на встановлення
автономок, збільшення фінансування закладів освіти та багатьох
інших.
Все б нічого, та сталося в керманичів лихо – та «депутатська
більшість», яка обрала А. Табалова
на посаду секретаря, раптом через
невідомі внутрішні суперечності
втратила свою єдність та виявилася неспроможною забезпечити бодай кворум, необхідний для роботи

сесії. У цій ситуації своєю безглуздістю вражає поведінка почесних
керівників, які замість того, щоб
рятувати своє становище і зміцнювати власні ряди, вдалися до
примітивних спроб вкрай непереконливих звинувачень опозиційних
фракцій у тому, що вони не належать до більшості та «вперто» відмовляються голосувати за потрібні
питання. Мовляв, як у великій сім’ї
завжди винна невістка.
Жалюгідність подібних звинувачень підтверджується ще й тим, що
демкоаліція навіть не намагається
блокувати трибуну чи в будь-який
інший спосіб заважати «працювати». Натомість чотири демократичні фракції: ВО «Батьківщина»,
Об'єднання «Самопоміч», «Ради-

кальна партія Олега Ляшка» та ВО
«Свобода» висунули спільні вимоги – втілити в життя раніше озвучені
ними соціальні ініціативи. Опозиція
вимагає: 1) зменшити вартість проїзду у громадському транспорті з
4,5 до 3,5 грн.; 2) скасувати підвищення удвічі квартплати для мешканців багатоквартирних будинків;
3) надати дозвіл на встановлення
автономного опалення усім бажаючим; 4) збільшити обсяг фінансування загальноосвітніх шкіл та
навчально-виховних закладів до
рівня, необхідного для припинення
постійних стягнень «благодійних»
внесків з учнів та їх батьків; 5) зменшити мінімальний поріг тендерних
закупівель, що здійснюються через
антикорупційну загальнодержавну

систему «ProZorro» з 1,5 млн. до 50
тис. грн.
На спільній прес-конференції
представники демократичних сил
заявили про намір брати участь у
сесійній роботі міської ради лише
після виконання її керівництвом тих
з наведених вимог, які не потребують затвердження сесією (зокрема,
пункти 1, 3, 5) та реєстрації проектів рішень, необхідних для виконання усіх вимог у повному обсязі.
При цьому демократи висловили
готовність надання всебічної конструктивної підтримки у реалізації
зазначених вимог.
Втім, після того, як депутат від
ВО «Батьківщина» Роман Колісніченко офіційно вручив А. Райковичу звернення із вказаними ви-

могами, підписане 13 депутатами
міської ради, розгніваний міський
голова їх демонстративно викинув,
навіть не читаючи. Тож можливість
проведення сесій міської ради залишається під великим знаком запитання, адже подальша робота
міської ради залежатиме безпосередньо від поведінки «більшості»
А. Райковича та А. Табалова, які
не звикли погоджуватися на бодай
якісь компроміси. Відтак залишається лише сподіватися, що здоровий глузд керманичів все ж таки
переможе над пихатістю та особистими амбіціями, а вимоги демкоаліції щодо вирішення соціальних проблем міста насправді будуть втілені
в життя.
Ольга Швиденко

Як водоканал шляхом шахрайства заганяє містян у борги

Початок на 1 стор.
А який дурень поливає полуниці у червні після збору врожаю
та липні-серпні? Але розумники з
водоканалу вважають, що такі є, і
вимагають за це гроші. А що вже
говорити про такий щоденний полив, припустимо, невеличкої грядки часнику, моркви чи цибулі…
«Цікаві речі» закладені і з нормами на теплиці та для тварин. У
всіх довідниках стоїть норма поливу в теплицях по 12-15 літрів
на один квадратний метр, але два
рази на тиждень. Останніх слів
хтось із водопостачальників без
окулярів, здається, навмисне не
догледів, і тому написав – щоденно. Котам і собакам після втручання депутата міської ради минулого
скликання Павла Топчія випала
амністія, а іншим домашнім тваринам та птахам так не поталанило…
Після призабуття цієї теми у

міському водоканалі вирішили повернутися до неї вже в 2015 році.
Вивчили контингент власників домоволодінь, взяли на олівець тих,
хто не має лічильника і платить по
нормі споживання, та приплюсувати їм заднім числом тихенько на
здивування «борги за кілька років
за полив». Хороша ідея, щоб поповнити грошові надходження! А що
контролювати контролеру водоканалу у домоволодіннях за відсутності водолічильника? Які є підстави на «проникнення» на приватну
територію?
Але вони, після вчиненого скандалу, «проникають» і кроками або
рулеткою міряють клаптик землі
біля будинку. А хіба це їх функція,
а не землевпорядників? Знову, як і
замість проектувальника, перебрані чужі функції! Потім після таких
«замірів» на око та рулетку через
день-два збільшується, і можна

здогадатися для чого, на одну-дві
сотки територія поливу.
А ще тим рахувальникам водоканалу слід нагадати про офіційні
площі городів та те, що в уподобаних ними табличках БНІП є зноски
про дощ, який у водоканалі іноді,
як правило, забувають враховувати. А ще там є такий припис, що
коли немає відомостей про площу
ділянки, то слід вважати за норму
споживання не «навіженну табличку БНІП», а брати до розрахунку
один кубометр води на місяць на
кожного зареєстрованого у домоволодінні мешканця. А це невигідно водоканалівцям, бо це один,
два три, чотири кубометри на місяць, замість «порахованих» ними
20-30 кубометрів!!!
А де написано, що можна забороняти встановлювати лічильники
за наявності боргу, чи вимагати
погашення боргу, як альтернати-

ву встановленню лічильника? А з
тих фіктивних кубометрів води, за
які вимагають платню і навіть вже
здерли за неіснуючий полив, та завищених норм споживання складаються такі обсяги води, якими дватри рази можна було б затопити
обласний центр Кропивницький.
На щастя, вони це зробили лише
на папері, за що, мабуть, і премію
отримують регулярно. До слова,
при нарахуванні субсидії норма
споживання води в півтора-два
рази менша. От яка жадібність чи
у водоканалу, чи державної влади,
яка розщедрилася на субсидії. І хто
кого дурить? Здається, що цього
разу саме водоканал, і не кого небудь, а споживача і державу…
А про що свідчить цифра в "поливному попередженні"? А про
те, що про дощі у славному місті
Кропивницькому забуто! І про це
свідчать також стягнення за полив

минулого року.
При тому, що з 10 травня до середини червня місто не просихало
від дощів, нарахування велися з
розрахунку на спеку. Тому і оголошена цифра у 248,80 гривні на місяць за сотку свідчить, що й цього
року «дощів у місті» не буде!
Дехто з тих, хто вже поцікавився
установкою лічильників, дізнався
про те, що Постанова Кабміну про
їх безкоштовну установку у місті
«не діє». На додаток іноді пропонують за приблизно 600 гривень
«придбати технічні умови», і цим
місцеві винаходи ймовірно не обмежуються.
Такими шахрайствами на вологості живиться водоканал в Кропивницькому. На часі правоохоронцям, а не лише окремим депутатам
чи журналістам звернути на це
увагу.
Анатолій Авдєєв

У постійній "земельній" комісії
з’явилася нова хвороба

На 22 березня у міській раді
Кропивницького було заплановане проведення чергового засідання постійної депутатської
комісії з питань архітектури,
будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища.
Розгляду питань не відбулося через відсутність кворуму.
Лише три представники депутатського корпусу прийшли на
засідання комісії: Олександр
Шамардін, Вадим Дрига та
Анатолій Ларін. Іншим під вебкамеру телефонували з засідання або розповідали, що
вони нібито не беруть слухавку.
Офіційно комісія може працювати та виконувати свої
функції лише за наявності
кворуму. Депутати намагаються запропонували начальнику
управління земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища Родіону
Владову виносити термінові питання на засідання сесії міської
ради без розгляду профільною
комісією. Єдина вимога, щоб до
цих питань профільні управління міської ради не мали зауважень.
«Ми також запропонуємо
депутатському корпусу міської ради обговорити зміни до
Регламенту міської ради, якими посилити відповідальність
кожного депутата за роботу в

Показово, що попереднє засідання, на яке планували розгляд 26 питань щодо виділення землі під гаражі в житлових
масивах, голова зненацька закрив і переніс, хоча кворум був.
А річ у тім, що в згаданій вище
соцмережі було анонсоване обговорення тих гаражів. В кулуарах депутат Олександр Шамардін навіть дорікав ініціатору,
депутатові Володимиру Смірнову, що він не про те пише. На це
зауважили, що було оголошено
мораторій на таке виділення
землі, а для подібних потреб існують цілі гаражні кооперативи.
Саме ними й варто займатися,
а не роздавати клаптики землі
в дворах, де граються діти, під

постійних комісіях», — наголосив голова комісії Олександр
Шамардін. Та регламент регламентом, а якщо немає кворуму,
то змінами до регламенту нічого не вдієш. Тому міркування
про зміни регламенту від нового голови комісії виглядає простим філософствуванням, до
якого він звик у мережі «Фейсбук». Крім того, звернули увагу нового голови комісії на те,
що за його попередника, депутата Юрія Деркаченка проблем
із кворумом взагалі не було. До
речі, прийняті минулого року
зміни до регламенту, коли вирішили щороку переобирати
голів комісій, днями вже розглядатимуться в суді.

металеві халабуди. Ідея винести «слизькі» питання виділення землі у центрі міста під
гаражі без розгляду комісії на
сесію носить якийсь «обхідний
маневровий» присмак. На місці, «прихопленому під гараж»,
може з’явиться взагалі щось
далеке від нього. Потім, після
такої «прихватизації», важко
буде позбутися «непередбачених» об’єктів. На пам’яті містян
є вже земельний день міського
голови Володимира Пузакова.
Того разу, під новий рік, на сесії
раптово з власності міста зникли цілі гектари землі на Лісопарковій. Подібне не повинно
повторитися у випадку з гаражами.
То чи не через спротив
гаражам у постійної комісії
з’явилася нова «хвороба» неявки на засідання. Причина такого явища, як не дивно, впадає
в око. Можливо, на явку, впливає і кадрове переформатування під міського голову шляхом
зміни керівників комісій. Оволодіння керівними важелями в комісіях «через коліно», до якого
вдався міський голова, відмовившись від підтримки фракцій
БПП, «Самопоміч», РПЛ, ВО
«Батьківщина» та ВО «Свобода», може теж бути результатом
виникнення «хвороби» неявки
чи бойкоту, або навіть можливого колапсу в роботі постійних
комісій.
Анатолій Авдєєв
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Невдалий старт
другого етапу

Так вийшло, що «Зірка» з «Дніпром», після зимового міжсезоння, у
Кропивницькому починали другу частину чемпіонату в Лізі Парі-Матч.
І ось, на початку другого етапу суперники зустрілися знову, тепер у Дніпрі, де в
нічийному протиборстві успіх святкували
господарі, а підопічні Романа Монарьова
своїми гольовими можливостями не скористалися.
Нагадуємо, що в першому колі кропивничани на виїзді здобули перемогу
завдяки голу на останніх секундах Джонатана Мойї, а в другому колі була зафіксована, в цілому, справедлива нічия
– 1:1.
У третьому протистоянні з дніпрянами Роман Монарьов зробив у стартовому складі, в порівнянні з попереднім
матчем із «Ворсклою», ряд змін. У ворота повернувся Євген Паст, а в центрі
півзахисту вийшов Ігор Загальський, який
відновився після пошкодження. Поява ж
справа Романа Попова була дещо несподіваною. Як і те, що в запасі залишилися Есеола з Чичиковим.
На перших хвилинах впадало в очі,
що обидві команди намагаються діяти
на хороших швидкостях, застосовувати
високий пресинг і націлені на атаку. Але
м’яч все ж більше контролювали господарі поля. Втім, відбувалося це більше до
лінії штрафного, а далі захисники і хавбеки «Зірки» суперників просто не пускали.
У дніпрян дуже активно діяв, висунутий на вістря, Довбик, котрий завдавав
чимало клопоту суперникам. Саме настирливий нападник господарів заробив
штрафний, після якого, з вигідного положення, невдало пробив головою Когут. І
незабаром атакуюча наполегливість господарів поля була винагороджена. Влад
із лівого флангу «вирізав» передачу в
штрафну, де тріо наших захисників пропустили м’яч, а Дмитро Нагієв вискочив
із-за спини Андрія Бацули та з близької
відстані вразив ціль – 1:0.
«Зірка» тут же кинулася відіграватись, і двічі була близькою до успіху. Але
двічі вище усіляких похвал зіграв Андрій
Лунін. Спочатку 18-ти річний страж воріт
дніпрян відбив удар Артема Сітала, який
зряче закидав м’яч за спину голкіперу. І
тут же пішов «постріл» від Бацули із рикошетом від захисника, але й цього разу
Лунін свою команду виручив. Відбивши
натиск, вже підопічні Дмитра Михайленка створили кілька небезпечних моментів
біля воріт Євгена Паста. У найнебезпечнішому з них знову свій шанс не використав Довбик, який при опорі суперників
пробив поруч із ближньої стійкою воріт
«Зірки». Ну й на останніх секундах першого тайму Роман Попов заробив перспективний штрафний, метрах в 25-ти,
але подача Бацули не мала складнощів
для оборони господарів поля. Тож на
перерву суперники пішли за мінімальної
переваги господарів поля.
Початок другого тайму знову залишився за командою Романа Монарьова. Спочатку Попов, після рикошету,
вирвався на «побачення» з Луніним:

Роман перекинув м’яч через воротаря,
але повторно пробити не встиг, оскільки
його випередив Сваток, який виніс м’яча
подалі. Але тут же підключення до атаки
Фатєєва принесло небезпечний штрафний у 18-ти метрах від воріт суперників.
Стандарт виконував Андрій Бацула, цілячи в ліву від голкіпера «дев’ятку», але
м’яч пролетів трохи вище поперечини.
На полі у гостей, замість Сітала, з’явився
Есеола й натиск «Зірки» продовжився. І
ось уже Попов змусив сфолити на собі
Сватка. Штрафний зліва здорово подав
Полегенько, однак захисники винесли
м’яч на кутовий. Після подачі з кута поля
у воротарському дніпрян виникла легка
паніка, м’яч «заметушився» між гравцями, але все ж пробити гостям так і не
вдалося.
У Дмитра Михайленка команда
практично складається з юних виконавців, а тому для підтримки темпу наставник «Дніпра» спочатку випустив Кочергіна, а потім парою – Чеберка та Кожушка.
Таким чином, до 75-ої хвилини, обидва
наставники зробили всі можливі заміни,
що трапляється нечасто. А вже через
дві хвилини дніпряни провели швидку
трьохходівку, яка завершилася не зовсім
точною передачею в руки Паста. Гості
відповіли випадом лівим флангом і подачею активного Бацули, але й тут м’яч
став «здобиччю» голкіпера.
На 80-й хвилині не витримали нерви
у Кожушка, який отримав пряму червону
картку за зумисний намір нанести травму Федеріко Перейрі. А вже за чотири
хвилини Андрій Лунін взяв у руки м’яч у
штрафному майданчику, після передачі
назад від партнера, тож був призначений вільний удар. Чудовим шансом відновити рівновагу гості не скористалися,
оскільки на потужний «постріл» Полегенька інстинктивно, в останній момент,
зреагував Нагієв, який підставив ногу і не
дозволив м’ячу влетіти у ворота.
Зрозуміло, що в заключні хвилини
господарі стали очевидно затягувати час
усіма можливими засобами. Був момент,
коли наш капітан Перейра змушений був
сам прибігти до чужих воріт і подавати
м’яч неквапливому Луніну. Кропивничани ж до останнього йшли вперед в надії
відшукати свій момент і врятувати матч.
Однак, господарі поля терпляче оборонялися, не дозволяючи конкурентам
вийти на ударну позицію. Вже на 2-й
компенсованій хвилині фірмовий дальній удар Бацули також не приніс успіху:
впевнено зіграв Лунін, який «намертво»
забрав м’яч. Що ж, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу «Дніпра»,
якому таки, навіть у меншості, вдалося
вистояти. Що ж до нашої команди, то
гравців «Зірки» підвела реалізація гольових можливостей, яких для того, щоб, як
мінімум, не програти, було більш ніж достатньо.
ФК «Дніпро» – «Зірка» (Кропивницький) – 1:0 (1:0).
1 квітня 2017 року (субота).
Початок о 14:00. Дніпро. Ліга
Парі-Матч, 23 тур. fczirka.com.ua

М о я р о д и н а – ц е У к р а їн а

1 квітня у стінах ліцею-школи
№ 8 відбувся родинний фестиваль під гаслом «Моя родина ─
це Україна». Захід організований
і проведений спільними зусиллями педагогів НВК № 8 та депутатів міської ради Олександра
Цертія і Юрія Гребенчука. Даний
фестиваль ─ це черговий етап у
рамках реалізації програми розвитку дітей, молоді та спорту, запланований депутатами фракції
«Батьківщина» у КМР на 2017 рік.
П’ять найактивніших родин ліцею-школи представили свої команди, розробили родинні герби і
відчайдушно боролися за звання
лауреата фестивалю. Не менш
активною була і група підтримки
кожної з команд, які прийшли на

свято і вболівали за своїх знайомих.
За результатами семи різноманітних конкурсів та вікторин
були визначені «супер-мама» ─
Олена Кудінова, яка виховує 4
прекрасних дітей, та «справжній
козак-тато» ─ Олег Микитенко,
надійний і спритний, відповідальний реалізатор маминих ідей.
Командою-переможницею заслужено стала родина Решетнікових, яка лідирувала майже
у всіх конкурсах. Переповнена
емоціями мама сімейства коментує: «Ми з родиною дуже любимо проводити дозвілля разом. І
коли нам запропонували взяти
участь у фестивалі, я ні хвилинки не вагалася, адже розумію, як

це важливо для моїх дітей. Такі
заходи просто необхідні, вони
об’єднують родини, і вкотре підтверджують, що разом ми можемо досягти всього!».
Задоволені фестивалем залишилися і організатори. «Наше завдання ─ робити все, щоб люди
відчували себе щасливішими,
щоб отримували лише позитивні
емоції, щоб мали можливість відволіктися від буденних турбот і
гарно всією родиною проводити
час. Думаю, сьогодні нам це вдалося!» ─ говорить О. Цертій.
Звичайно ж, ніхто не залишися
і без подарунків. Кожна командаучасниця отримала подарункові
сертифікати та сімейні ігри.
Спецкор.

святкування Великодня буде в
безпеці та з транспортом

Великдень ─ найбільше християнське свято. Цей день вважається
днем Воскресіння Ісуса Христа і має
ще одну назву ─ Пасха. Зовсім мало
залишилось часу до святкування Великодня. В цьому році свято припадає на 16 квітня.
Для зручності святкування у Кропивницькому на період свята рух
пасажирського автотранспорту буде
цілодобовим.
"Запустити рух тролейбусів потрібно раніше, вибудувати графік руху. В
цей період тролейбуси необхідно запускати з 4-5 годин ночі. А можливо,
зробимо і цілодобовий рух тролейбусів. А в разі необхідності, додамо ще
й рух автобусів", ─ повідомив міський
голова.
Тому на період свята Великодня
жителі міста зможуть зручно діставатися у нічний час до православних
храмів.
До того ж, під час святкування
максимально посилять безпеку громадян.
"Хочу, щоб ми спільно зустріли це
свято. Щоб біля храмів було освітлення, щоб була чистота, не було сміття.
Щоб це дійсно було велике духовне
свято", ─ зазначив Андрій Райкович.

Дмитро Тоток, директор "Міськсвітла", зауважив: "Працівники підприємства обстежели храми. Наразі ми вже
підключили світло на вул. Полтавській до джерела. На Великдень світло буде увімкнено цілодобово".
"15-16 квітня буде задіяно близько
200 працівників поліції для забезпечення безпеки. Особливу увагу буде
приділено чотирьом центральним
церквам. Під час святкування буде
перекрита дорога та працюватимуть
вибухотехніки", ─ повідомив Сергій
Пономаренко, начальник відділу сектору поліції.

На що міський голова відповів:
"Прошу не штрафувати у цей день
правопорушників, які будуть ставити
машини в неналежному місці, а лише
зробити зауваження".
Як бачимо, навіть такий подарунок
міський голова презентував містянам
на період свята.
Звертаємо увагу кропивничан також на те, що у місті відбуватимуться
щотижневі передвеликодні ярмарки,
щоб містяни мали змогу поступово
закуповувати продукти до святкового
столу.
Оксана Мицикова
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