Характер подібний на дерево, а репутація - на тінь. Ми
турбуємося про тінь, а насправді треба думати про дерево.
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Обмінний курс:
Голоси за МАФи
Останнім часом МАФи у
Кропивницькому з'являються,
як гриби після дощу. І це попри
те, що міський голова Андрій
Райкович оголосив війну подібним конструкціям.
Ще на початку цього місяця
виникли гострі суперечки щодо
монтажу малих архітектурних
форм на вулиці Космонавта Попова. Підписи на дозвіл
щодо монтажу споруд на зазначеній вулиці ставив головний архітектор міста Вадим
Мездрін, який не відповідав на
дзвінки і не надавав жодних коментарів стосовно незаконного
встановлення
торгівельного
павільйону. І ось, незважаючи
на відсутність дозвільної документації, на кінець місяця
МАФи продовжують поширюватися містом.
Нам стало відомо, що власником нових МАФів є все той
же депутат від партії "Солідарність" Андрій Кролевець. Не
випадковістю є те, що попередні, незаконно встановлені конструкції по вулиці Космонавта
Попова, також належать йому.
Нагадаємо, що за отриманою
інформацією, по місту надали
дозвіл на встановлення понад
30 таких МАФів. Схоже на те,
що депутат міської ради Андрій
Кролевець має "зелене світло"
від міського голови Андрія Райковича на встановлення незаконних торгівельних павільйонів.
Серед громади міста уже
ходять жарти стосовно депутатів міськради Андрія Кролевця
та Сергія Кріпака, які отримали
номерні прізвиська "21-ий" та
"22-ий". Такі прізвиська їм дали
через те, що для голосування
на сесії міської ради потрібно
22 депутати. Виглядає це так,
ніби міський голова розплатився, щоб у нього був 21-ий
та 22-ий депутати для голосування. Це наштовхує на думку, що міського голову нібито

"шантажують", щоб отримати
наступне: або вищезазначені
депутати будуть мати торгівельні павільйони, або ж міський голова не матиме кворуму
для голосування. Як ми бачимо, Андрій Павлович з легкістю
іде на ці "поступки".
Якщо раніше міський голова на кожній апаратній нараді
порушував питання про демонтаж незаконних МАФів, то
зараз ці питання взагалі не обговорюються.
Постає питання, чим ще
міський голова буде розраховуватися з тими малочисельними
депутатами, які залишилися в
його команді, і чи довго будуть
спостерігати
правоохоронні
органи за подібними незаконними діями? Бо якщо таким
незаконним шляхом буде "розвиватися" наше місто, то воно
швидко перетвориться на суцільний базар з різноманітними "наливайками".
Звертаємо увагу, що біля
дитячої обласної лікарні стоять два МАФи нашого міського
голови, який обіцяв їх демонтувати. Але ці МАФи стоять по
сьогоднішній день і перешкоджають паркуванню автомобілів, і так у всьому місті. Окрім
того, по місту також розташовані МАФи "Формули смаку",
які раніше перебували у власності співучасника Андрія Павловича — Андрія Табалова,
секретаря міської ради. Схоже,
що міський голова на власному
прикладі продемонстрував, що
демонтувати подібні торгівельні павільйони не збирається.
Але якщо міському голові та
секретарю міської ради можна
встановлювати торгівельні павільйони, тоді чому пересічним
жителям міста – ні? У такому
випадку нехай усі охочі встановлять МАФи, і таким чином
разом зробимо бразильські нетрі в нашому місті.
Оксана Мицикова
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Ро з г лян у т и – н е
значить виконати

Майже місяць знадобився міському голові А. Райковичу та секретарю міськради А. Табалову для того,
щоб зрозуміти, що вимоги,
з якими звернулися до них
депутати демократичних
сил, були підготовлені не
для задоволення політичних амбіцій депутатів, а

для реального вирішення
соціальних проблем містян.
Лише після того, як міським
керманичам
стало
очевидним, що їх політика
зайшла в глухий кут, а представники
демократичних
сил не змінять своєї позиції, вони заворушились. І
почали при будь-якій нагоді

говорити про те, що відкриті
до публічного діалогу з громадою, з усіма політичними
силами.
Та, на жаль, тільки говорити про діалог, а не виконувати та реально втілювати
в життя вимоги громади та
демократичних сил у міські
раді.

Аргументи на
користь « автономки »
проти звинувачень
у популізмі
Після завершення опалювального сезону, на який
у містян безліч нарікань,
люди починають активно
шукати спосіб позбутися надто дорогого і неякісного централізованого
опалення (ЦО) на користь
автономного. Проте далеко не всі бажаючі можуть
отримати дозволи на його
встановлення.
До списку щасливчиків
можуть потрапити лише ті,
у кого на стояку залишилася одна або дві квартири,
під’єднані до системи ЦО та
гарячого водопостачання.
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Пільги забирає лише той хто їх дає

В Україні знову заговорили про
монетизацію пільг на проїзд та субсидій. А тим часом трапляється все
більше випадків різних порушень
або просто фактичної відсутності
пільг. Виправдовуються, як завжди,
браком коштів, їх затримкою та іншими причинами, правдивість яких
пересічному громадянину зазвичай
складно перевірити.
Стосовно пільгового проїзду у
міському та приміському транспорті — існує майже двадцять категорій пільговиків. Список пільговиків
був затверджений різними постановами Кабміну на підставі цілої низки Законів України. Але з 1 червня
2015 року через «брак коштів» Кабмін запланував майже на дві третини скоротити кількість пільгових
категорій. Однак в останню мить,
за тиждень до того скорочення,
ймовірно, через загрозу соціального невдоволення, іншою Постановою Кабміну залишили все так, як
було. А далі вносилися регулярно
різні зміни до того переліку, в якому
щоразу стає важче розібратися. Та
увесь час в цих змінах якось дивно обходили таку велику категорію
пільговиків, як пенсіонери за віком
та «забували» про існування пільг
для депутатів місцевих рад. Якщо
з усіх трьох законів про вибори непомітно викреслили пункти щодо
права безкоштовного проїзду кандидатів у депутати, то ст. 34 Закону
України « Про статус депутатів місцевих рад» ніхто не відміняв.
З 1-го січня 2016 року набула чинності низка змін до законів
України, що кардинально змінює
правила надання пільг на проїзд
у міському та міжміському пасажирському транспорті. Передусім
ідеться про Закон України № 3628
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави
та удосконалення окремих положень соціальної політики)». Згідно
з цим законом, забезпечення безоплатного проїзду в громадському
транспорті для окремих категорій
громадян відтепер залежатиме від
рішень органів місцевого самоврядування. При цьому вилучено всі
норми законодавчих актів України
на пільговий проїзд у громадському транспорті загального користування. А Законом України «Про
державний бюджет України на
2016 рік», як і в попередньому році,
кошти на відшкодування збитків
автотранспортних підприємств від
пільгових перевезень знову не було
передбачено.
Слід зазначити, що остаточного скасування пільг не відбулося:
політики й Кабмін зробили хорошу
«міну» при поганій грі — аякже,
незабаром знову можуть бути вибори, й виглядати негарно перед
народом ніхто не хоче. Відмінність
у тому, що тепер перевезення пільгових категорій пасажирів повинні фінансувати місцеві бюджети,
а не держава, яка зняла з себе ці
обов’язки. У кого ж тепер залишилося право на пільговий проїзд в
автотранспорті загального користування? Це такі категорії громадян:
інваліди війни 1-ої, 2-ої, 3-ої груп,
учасники бойових дій, потерпілі та
ліквідатори аварій на ЧАЕС 1-ої та
2-ої категорій, військові пенсіонери
та вдови військових, пенсіонери
спецслужб зв’язку, діти-сироти, діти
з багатодітних сімей, діти-інваліди,
інваліди (1, 2 група), реабілітовані
громадяни — у транспорті міського сполучення. Але цей перелік,
який наведений у багатьох ЗМІ,
насправді неповний. Хто і для чого
загострив соціальну напругу, пропустивши учасників АТО та пенсіонерів за віком?
Однак безоплатний проїзд цих
категорій буде можливим за умови
прийняття відповідних рішень місцевими радами і наявності коштів
для фінансування. До цього списку

можуть бути додані й інші категорії,
але, знову ж таки, все залежатиме
від рішень депутатів місцевих рад
і від того, які суми на пільгове перевезення виділятимуться в місцевих бюджетах. Слід зазначити,
що вже розпочато фінансування
транспортної галузі на місцях:
укладаються відповідні угоди з перевізниками. Щоправда, цих коштів
для пільгових перевезень вистачить хіба що на кілька місяців. Але
вже зараз можна стверджувати,
що обмежені фінансові можливості
бюджетів місцевого рівня не дозволяють перевозити всіх пільговиків,
яким надано це право.
Та все ж, серед усіх цих категорій пільговиків є ті, які потребують першочергової підтримки. Це
передусім учасники бойових дій,
інваліди війни, ліквідатори аварії на
ЧАЕС 1-ої категорії, діти-сироти, та
пенсіонери за віком, які отримують
пенсії набагато менші за мінімальну заробітну плату.
З приводу того, що автотранспортники будуть возити цих
пасажирів безкоштовно — до визначення замовником порядку відшкодування наданих пільг. Самим
же керівникам автопідприємств
було рекомендовано розпочати
активну співпрацю з районними та
міськими радами щодо виділення
коштів з місцевих бюджетів на перевезення цих та інших пільгових
категорій пасажирів.
Суспільство повинно жити без
соціальних потрясінь, а тому викручуватися за рахунок тих, хто мав
деякі пільги, не дуже етично. Слід
визнати, що пільги деяких категорій
дублюються. Діти війни, наприклад,
стовідсотково є пенсіонерами за віком. То як ділити тих, хто підпадає
під дві-три категорії , а хто лише
під одну? Окрема і цікава ситуація
з депутатами місцевих рад. З їх обмеженої кількості, хто не має власного чи службового автомобіля,
відмовляти в безкоштовному проїзді одиницям, при тому порушуючи
закон, взагалі смішно. Безоплатний
проїзд такої категорії в принципі не
є пільгою, а їх правом, наданим виборцями.
Але є й інші особливості проїзду пільгових категорій. У деяких
містах України рішеннями місцевих
рад ухвалили низку обмежень для
школярів та пенсіонерів за віком у
вигляді своєрідної «комендантської
години», коли «дозволено» їздити
безкоштовно. А це вже пряме порушення Прав людини. Стосовно
нашого міста Кропивницький, то
маємо таке собі «звичаєве право».
За вигаданими неписаними правилами водії відмовляються возити
більше двох пільговиків, відмовляють у безкоштовному проїзді пенсіонерам за віком, не обілечують
пасажирів. За цим же « звичаєвим
правом» кожен пенсіонер платить
водієві дві гривні, бідніші і сміливіші
— одну, а безкоштовно дуже зрідка
їздять «найнахабніші» з них. А примха тролейбусників відмовляти у
безкоштовному проїзді кільком десяткам місцевих депутатів, які ще
їздять разом зі своїми виборцями,
виглядає дико і, звісно, є незаконною. Ні кондуктори, ні їх керівники
не наділені правом відміняти Закони України, прийняті Верховною
Радою. Який невіглас дає такі розпорядження кондукторам, точно
ще невідомо, але він порушує закон, за що його треба виявити і покарати. Схоже, що в Кропивницькому все це практично відбувається
на рівні усних вказівок та незаконних розпоряджень невідомих осіб.
А загалом існує проста юридична
формула, що пільги забирає лише
той, хто їх дає, а не той, кому щось
заманеться… Адже начальники
ЖЕКів за Генерального секретаря
ООН нічого не вирішують!
Анатолій Авдєєв

Ставиш газовий лічильник
– готуйся до ремонту

Кажуть, що встановлювати
прилади обліку газу обов’язково.
Річ це недешева, бо її вартість
– більше 1000 гривень. На сьогоднішній день для більшості кропивничан це великі кошти, але
газовики розповсюдили містом
інформацію, що лічильники встановлюють (врізають чи навішують) безкоштовно. Беруть лише
за роботу – всього… 250 гривень
та плюс чайові, хто дасть. Воно
і зрозуміло, що міськгази «дуже
бідні», тарифи «дуже низькі», а
робітникам платити з чогось треба. Отаке насправді безоплатне
встановлення лічильників.
A ще у «Кіровоградгазі» не
вистачає спеціалістів, тому встановлення лічильників за договором доручають іншим фахівцям.
У Кропивницькому це фірма «Калісто», але тут як у Аркадія Райкіна – всі що-небудь роблять: одні
ставлять, інші потім щось крутять
та нібито підключають. Останнє
роблять міські «газовики». В підсумку багато кому після їх трудів
доводиться і ремонт робити. Але
поклеїти шпалери чи десь пофарбувати це одне, а якщо так
напартачили, що газ не йде, або
навпаки – так приєднали, що через витік газу і будинок вибухнути
може, зовсім інше.
Саме так ставили лічильники
у будинку по вулиці Куропятникова 25. Після встановлення цих
приладів до одних квартир газ
не надходив, а в інших був помічений витік газу. Лише пильність
мешканців дозволила запобігти
неприємностям з витоком газу.
Працівники міськгазу по-різному

реагують на зауваження споживачів. Буває, що і дуже нахабно. В
згаданому будинку один з таких
«підключателів» навіть вдався до
рукоприкладства і вчинив бійку.
Випадок другий, і теж аналогічний за адресою вулиця Кропивницького 12, корпус 2. Та сама
історія з встановленням газового
лічильника. Одній мешканці будинку, невідомим чином дізнавшись номер телефону, зателефонували з міськгазу на предмет
узгодження дати встановлення лічильника. А за розпитування про
ціну та квитанцію додатково нахамили. Поставили не з першого
разу, бо обране газовиками місце
встановлення лічильника, як на
гріх, заважало навіть каструлі на
плитці та було близько до вогню.
Наступного разу начальство
прислало «найкращу бригаду»,
яка встановила лічильник вище,
але чомусь ніби навмисне дуже
криво. І зазвичай, як завжди, виникла тема деякого ремонту після відвідань газовиків, які «після
себе не прибирають». Після подальшого спілкування з газовиками, які намагалися навіть дізнатися про «кут кривизни», на
вимогу мешканки все переварили
та встановили рівно. Та все ж
було не все так, як треба – в помешканні з’явився запах газу. По
телефону настирливій споживачці
газу весь час пояснювали, що такі
аромати в неї у помешканні через
автостоянку під вікнами… І лише
через певний час, після виклику
аварійної служби 104, встановили і визнали, що витік газу через
халтурну роботу газовиків існує, і

немалий. А якби, не дай Бог, бабахнули після такої роботи?
Коментарі з наведених випадків зайві. У монополістів газовиків в арсеналі є все непотрібне
для нормальної роботи: грубість,
некомпетентність,
залякування
штрафами та вимагання оплати
без квитанцій та обліку за неякісну роботу. Довідкова служба не
бажає пояснювати, до якого терміну діють опалювальні пільги за
субсидіями, і таке інше.
Кажуть, що лічильники вигідні
та дозволяють робити економію
газу. Але ті, хто економив маючи
субсидії, ні до чого не доекономились, бо зекономлені кошти їм не
перенесли на новий опалювальний сезон, а просто відібрали.
Перед тотальним встановленням
лічильників мали місце випадки
відмови від їх використання. І все
через те, що якось загадково ті лічильники накручували кубометри
навіть при одній газовій плитці.
Отакі газові справи, виходить,
бо куди споживач не ступне, всюди має проблеми. Вартість газу
та послуг газовиків – тема цікава
і безмежна, як і газові фантазії
українських газових монополістів.
На три місяці абонентну плату, вистраждану фантазерами-газовиками, відмінили. А що буде через
три місяці? Кивають все на вимоги
МВФ, але яке їхнє діло-їм аби відсотки по кредитам платила Україна, в якій газ перебуває не в державних, а приватних руках. Тож
розмови про вимоги МВФ схожі на
примітивну байку для простаків.
Анатолій Авдєєв

У Кропивницькому люди
повстали проти забудовників
торгівельних павільонів
26 квітня у Кропивницькому
розпочалася справжня війна за
будівництво МАФів.
Уже понад два тижні триває
будівництво МАФів біля супермаркету «АТБ» на Попова.
Жителі мікрорайону з вул.
Попова вийшли страйкувати з
гаслами «МАФИ ГЕТЬ!», щоб
показати, що поява МАФів є недоречним у місті і лише засмічує його.
Протестувальники ходили по
колу на пішохідному переході,
таким чином рух транспорту
було зупинено.
Мешканка мікрорайону Марія розповіла: «Ми виступаємо
проти будівництва МАФів на території міста. Люди, які протестують, живуть на мікрорайоні
Попова, нас понад 100 протестувальників. Ми зверталися до
міського голови, але відповіді
нам не надали. Протестувати
будемо і надалі. Будемо стояти
до останнього».
За нашою інформацією стало відомо, що встановити МАФи
на території парковки, що перебуває у тимчасовій власності «АТБ» збирається Дмитро
Овчинніков, який представився
головою Кіровоградської міської асоціації зі сприяння торгівлі. У зв’язку з цим він доводить,
що має всі відповідні дозвільні
документи від міської ради, а
от власники «АТБ» взагалі не

мають землі та не сплачують
податки нашому місту.
Кропивничанка Ольга наголосила:
"Понаставляють над центральною дорогою торгівельні
павільйони, які мало того, що
знаходяться в незаконних місцях, так ще й псують загальний
вигляд нашого міста".
Директор магазину «АТБ»
Діана Робертівна запевнила:
«Я вийшла, бо до мене з
проханням звернулися жителі
нашого мікрорайону, яким набридло дивитись на нескінченні
МАФи".
Свої
документи
Дмитро
Овчинніков показував з острахом, оскільки переконував, що
йому уже порвали два документи, коли він їх представляв.
Обурений народ вимагав,
щоб міський голова Андрій Райкович приїхав на місце пригоди та роз’яснив ситуацію. Але,
звісно, що ані міського голову,
ані представників від міськвиконкому так ніхто і не дочекався, тому суперечки на припинялися.
Врегулювати дану ситуацію
спробував депутат міської ради
від ВО «Батьківщина» Олександр Цертій. Він закликав голову Кіровоградської міської
асоціації зі сприяння розвитку
торгівлі надати відповідні дозвільні документи. Сам Дмитро

Павлович не надав повний пакет документів на встановлення МАФів та ще й звинуватив
Олександра Цертія в тому, що
він захищає власників «АТБ»
та співпрацює з ними. В самих
документах, які надав Дмитро
Овчинніков не було жодної "мокрої" печатки, або навіть «копія
вірна» з печаткою, а отже, чи
можуть наданні документи взагалі викликати довіру?
Конструктивного діалогу так і
не склалося, адже пан Овчинніков зовсім на нього не був налаштований. Під час цих баталій
ремонтні роботи у торгівельному павільйоні тривали далі, але
за зачиненими дверима.
Скільки ще може міський
голова Андрій Райкович роздавати "індульгенції" (дозволи) на
МАФи, попри обурення кропивничан? Хіба за таке ставлення
до них містяни віддавали свої
голоси за Андрія Павловича під
час виборів? Коли відбуваються такі баталії, то першим, хто
повинен прибути на місце події
— це міський голова або хоча б
секретар міської ради. А у нас
ситуація складається так, що
коли відбувається розбіжність
інтересів громади, то міський
голова сидить у своєму кабінеті,
на лікарняному, у відпустці або
взагалі у відряджені і робить вигляд, що нічого не сталося.
Оксана Мицикова

Фінал «Червоної рути»
в Кропивницькому: спроба зриву

Окрім проведення наприкінці серпня – на початку вересня цього року в обласному
центрі першого Національного
мистецького фестивалю «КРОПИВНИЦЬКИЙ», у нашому місті
також може проходити фінал
національного фестивалю української пісні «Червона рута», з
приводу чого в Києві відбулися
зустрічі та перемовини з дирекцією фестивалю.
На проведення чергового
фіналу «Червоної рути» в 2017
році є два міста-претенденти
– Кропивницький і Маріуполь.
Але хтось із місцевих «при-

хильників» фестивалю в Кропивницькому грає сьогодні на
полі Маріуполя. Інакше не можна розцінити ідею проведення
конкурсних концертів на Козачому острові (парк ім. Пушкіна)
під відкритим небом із загрозою
бути розігнаними через дощ чи
іншу негоду. Категорично проти
цієї пропозиції виступив і виконавчий директор «Червоної
рути» Мирослав Мельник. На
його думку, звезти близько 600
учасників фіналу в таке місце
неприпустимо.
Альтернативи цьому дві —
Маріуполь або інше місце в

Кропивницькому. Прикро, що
коли в нашого міста нарешті
з’явився шанс на проведення
фіналу «Червоної рути», до
справи взялися місцеві невігласи. Ще б запросили на той
"острів" Євробаченння! Організатори «Червоної
рути» в
Кропивницькому наразі розглядають інші прийнятні варіанти
для проведення фінальних концертів фестивалю, які в нашому
місті знайти не так уже й складно. Найпривабливішими для
глядачів можуть бути зали обласної філармонії та БК «Авіатор».
Анатолій Авдєєв
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Розглянути – не значить виконати
Початок на 1 стор.

Поштовхом до бажання обговорити проблеми у роботі міської
ради стало звернення громадської ради, яка взяла на себе
функцію політичного арбітра і
на своєму засіданні прийняла
рішення розглянути пропозиції
депутатів демократичної коаліції та винести їх на сесію міської
ради. А саме: фактично знизити
вартість проїзду у громадському
транспорті з 4,5 до 3,5 грн; скасувати рішення виконкому щодо
підвищення тарифів на послуги
ЖЕО; збільшити обсяг фінансування шкіл та ДНЗ до рівня,
необхідного для припинення
стягнень “благодійних“ внесків з
учнів та їхніх батьків; розпочати
надання дозволів на встановлення автономного опалення усім
охочим мешканцям багатоквартирних будинків міста; зменшити мінімальний поріг тендерних
закупівель через антикорупційну загальнодержавну систему
«Прозоро» з 1,5 мільйона до 50
тисяч гривень; забезпечити прозорість у розгляді земельних
питань; запровадити фактичне
проведення прозорих і відкритих конкурсів на керівні посади
в міській раді; забезпечити неухильне дотримання законів та
регламенту під час проведення
сесійних засідань міської ради.
Певно не останню роль зіграло й те, що демократи буквально

за тиждень залучилися підтримкою майже 20 тисяч жителів Кропивницького, які поставили свої
підписи під вимогами до А. Райковича та А. Табалова. До слова,
Андрія Райковича на виборах
на посаду мера після проведення його командою неймовірної
виборчої кампанії, підтримало
близько 25 тис. кропивничан. Не
факт, що за рік їхня думка не змінилася. А тому міському голові є
над чим задуматись…
Щоб не втратити підтримку
електорату і нібито обговорити
з громадянами та депутатами,
ситуацію, що склалася в міській
раді, міський голова та секретар
оголосили про проведення громадського обговорення. Слухання призначили на 29 квітня. За
збігом обставин, значно раніше
на цей день було призначено і
загальноміське прибирання, а
тому депутатам та іншим мешканцям міста довелося обирати:
йти на громадські слухання до
міського голови чи на суботник з
благоустрою свого мікрорайону.
Ретельно підготувались до
запланованого дійства (в залі засідань навіть ширилася думка,
що напередодні проводилася
репетиція громадських слухань),
міський керманич, його заступники, керівники профільних
управлінь та приручені депутати
по черзі намагалися переконати
громаду у неможливості та недо-

цільності виконання вище-вказаних восьми вимог. Та чи можливо переконати громаду у тому,
що тарифи на проїзд в іржавих
маршрутках, які не дотримуються інтервалу руху, та на послуги
ЖЕО обґрунтовані, у тому, що є
логічне пояснення відмови у наданні дозволу на встановлення
автономного опалення у власній
квартирі?
Загалом, громадські слухання дуже нагадували повну версію інтерв’ю міського голови, розміщеного напередодні на сайті
міської ради. У ньому А.Райкович
ставить під сумнів навіть коректність формулювання цих вимог
і не бачить проблем, яких вони
стосуються. Тобто не бачить того,
що постійне підняття тарифів на
проїзд та цін на послуги призводить простих людей зовсім до
зубожіння, як і взагалі не знає
про факти щомісячних поборів
у закладах освіти, про непрозорість у розпорядженні коштами
та майном територіальної громади, про вибірковість і можливу
корупційну складову при наданні
дозволів на встановлення автономного опалення. Не хоче міський голова чути й про проблему
з МАФами, якими, очевидно,
вже остаточно вирішили заповнити вільні залишки тротуарів і
газонів у місті. У ході громадських
слухань він назвав депутатів «недалекими» і закликав навчитися

йому довіряти та не нав’язувати
принципи роботи.
Цікавою і багато у чому показовою на громадських обговореннях була фраза міського
голови: «Не я просив громадську
раду допомогти мені, бо не здатен управляти і вправити мізки
деяким «розгільдяям» (йдеться
про депутатів демократичних
сил), повірте – можу і вправлю!».
Проте, відразу зрозумівши, що у
такому форматі не зможе переконати присутніх в нібито неможливості виконання вимог демократичної коаліції, запропонував
їм оформити свої вимоги відповідними проектами рішень міської ради й зобов’язався включити
їх до порядку денного наступної
сесії.
Тим, хто стежить за роботою
депутатів міської ради, відомо,
що такі проекти рішень представники демократичного блоку, зокрема керівник фракції ВО
«Батьківщина» Олександр Цертій вже давно підготував і неодноразово виносив на розгляд
сесії. «Ми ініціювали скасування
рішення виконавчого комітету
щодо підвищення тарифів на
проїзд, зараз разом із громадою
чекаємо його виконання. Двічі
на сесію виносили проекти рішень по антикорупційній системі
«Прозоро» і жодного разу вони
не були підтримані, була й третя
спроба розгляду, та дане питан-
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ня навіть не поставили на голосування. Що стосується питання
додаткового фінансування закладів освіти з метою припинення "добровільних внесків" – його
двічі не підтримали. Така ж доля
спіткала і проекти рішень про реєстр дозволів на відключення від
централізованого опалення. Вже
двічі не набирає підтримки проект рішення про затвердження
розділу містобудівної документації про червоні лінії, що дозволило б припинити неконтрольоване встановлення МАФів у місті.
Невже це не доказ того, що ми
розуміємо реальні та гострі проблеми містян, обговорюємо на
сесіях і намагаємося вирішити
їх в робочому порядку? Швидше
за все, хтось не хоче бачити ці
проблеми, не хоче підтримувати наші проекти та принципово
блокує будь-які наші ініціативи. Ці
хтось – це нинішня більшість, яку
складає "Наш край", "Рідне місто",
"УКРОП" з "Опозиційним блоком"
на чолі з міським головою. Тому
не складно передбачити, що навіть якщо до порядку денного сесії внесуть наші проекти рішень,
то промерська більшість їх просто не підтримає. Принципово не
підтримає! Та ми не зупинимось
допоки не будуть виконані вимоги громадян і представників демократичного блоку», - коментує
Олександр Цертій.
Ольга Швиденко

Аргументи на користь «автономки»
проти звинувачень у популізмі

Початок на 1 стор.
Решті заявників міжвідомча
комісія з питань встановлення індивідуального опалення в
квартирах житлових будинків відмовляє. Аргументують це тим,
що відключення споживачів від
мереж ЦО призведе вже досить
стару централізовану мережу
теплопостачання до розбалансування і поставить місто на межу
техногенної катастрофи.
І дарма, що ще в минулому
році більше 2000 сімей подали
заявки на відключення від ЦО,
бо просто не можуть сплачувати захмарні рахунки за неякісне
опалення! Тим часом у місті є багато пропозицій на встановлення
автономки за відповідну оплату
в будь-якій квартирі, з «безпроблемним» отриманням дозволу.
Депутат від ВО «Батьківщина» Олександр Цертій на сесіях
міської ради вже давно порушував питання про наведення ладу
в цій сфері і вносив проект рішення про запровадження єдиного
електронного реєстру дозволів на
відключення від ЦО міста. Проте
ініціативу не підтримали: зрозуміло, що це не цікаво іншій стороні,
адже публічність інформації про
надання дозволів унеможливить
корупцію у цій сфері.
Незважаючи на це, представники демократичних сил не збираються зупинятися: вимагають
від міського голови А. Райковича
і секретаря міської ради А. Табалова прийняття рішення про надання дозволів на встановлення
автономного опалення усім бажаючим. У свою чергу, профільний
заступник міського голови Олександр Мосін звинуватив прибіч-

ників встановлення автономного
опалення у некомпетентності, політиканстві, підбурюванні людей
до хвилі протестів і наголосив, що
проблему якісної організації системи опалення у Кропивницькому повинні вирішувати “технарі”,
а не політики. Звернув увагу й на
те, що спеціалісти розробляють
загальну програму остаточної
схеми теплопостачання. А ще
зауважив, що держава заборонила встановлювати автономне
опалення в окремій квартирі та
й європейці вже давно від нього
відійшли.
Прокоментував ці та інші позиції представник демократичної
коаліції в міській раді, керівник
фракції ВО «Батьківщина» Олександр Цертій:
«Питання відключення від
ЦО є дуже актуальним і надто
гострим, особливо для тих сімей,
які не можуть оформити субсидію
і змушені платити за, м’яко кажучи, не дуже якісне ЦО надто велику суму коштів. Та й із субсидіями

ситуація не досить оптимістична
— на фінансування цієї пільги в
держбюджеті на наступний рік
заплановано лише 50 млрд. грн.
із 75 необхідних. Тож саме зараз
люди, як ніколи раніше, хочуть
перейти на індивідуальне опалення, яке буде обходитись в середньому вдвічі-втричі дешевше,
ніж централізоване.
Добре було б, якби в місті
розробили обіцяну нову концепцію теплопостачання, яка б
дала можливість перевести багатоквартирні будинки та заклади
соціальної сфери на опалення
модульними
міні-котельнями
та встановити теплорегулюючі
пункти і пристрої розподілення
та обліку тепла. Це дало б можливість підвищити якість опалення, споживачам – самостійно
встановлювати температурний
режим у помешканнях, суттєво
зменшити витрати на опалення
та можливість заощаджувати на
економії енергоресурсів. Подібну
практику запроваджують у бага-

тьох містах України, залучаючи
кошти міжнародних фінансових
інституцій. Наприклад, у Кривому Розі цього року побудують 15
блочно-модульних котелень для
опалення закладів гуманітарної
сфери, залучивши під цей проект
кредитні кошти під 5% річних. У
Кропивницькому такий досвід не
прижився, а тому на підтримку
застарілого ЦО і надалі витрачаються десятки мільйонів гривень
на рік.
Про розбалансування систем
теплопостачання: так, воно має
місце, проте наслідки не критичні,
адже існує технічна можливість
корегування розподілу теплоносія на рівні внутрішньобудинкової системи. При цьому витрати
на прокачування теплоносія по
оновленій системі разом зі зменшенням його обсягу також будуть
зменшуватись.
Хочу розвінчати й міф, що
держава заборонила встановлювати автономне опалення в окремій квартирі. Документ, на який
посилається заступник міського
голови, називається «Порядок
відключення окремих житлових
будинків від мереж ЦО та постачання гарячої води при відмові
споживачів від централізованого
теплопостачання» і стосується
лише окремих житлових будинків, а не квартир. У ст. 24 «Правил надання послуг з централізованого опалення» сказано, що
споживачі можуть відмовитися
від отримання послуг ЦО та постачання гарячої води.
Не до кінця виваженими є і
заклики мешканців до енергозаощадження і використання так
званих «теплих кредитів», що

надаються для утеплення помешкання. На місцевому рівні
для стимулювання населення у
цьому напрямку нічого не зроблено. При системі ЦО у квартирах,
де не встановлені лічильники або
пристрої розподілу тепла, а також при існуючій системі надання
субсидій, мотивації населення
для заощадження енергоресурсів немає.
Якось дивно вивчається нашими «технарями» і європейський досвід (у Англії, Франції та
Німеччині поняття централізованого опалення взагалі немає),
який якраз і полягає в індивідуальному опаленні будинків та будівництві котелень, максимально
наближених до опалювальних
об’єктів. При цьому активно використовуються
альтернативні
джерела енергії, в тому числі відновлювані. Проте, що заважає
нам це планомірно робити?
Отож, профільному заступнику і управлінню треба ретельніше
вивчити ситуацію і нарешті почати
робити якісь результативні кроки,
а не перешкоджати громадянам
встановлювати
індивідуальне
опалення у власних квартирах за
відсутності іншої, прийнятної для
мешканців альтернативи».
Висновок сумний: допоки
не розроблено навіть концепції
нової схеми теплопостачання у
місті, міська рада не планує надавати дозволи на встановлення
індивідуального опалення. Ми і
надалі сплачуємо шалені гроші
за холодні батареї, а на підтримку
неефективного ЦО витрачаються
десятки мільйонів гривень з міського бюджету.
Ольга Швиденко
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На Бєляєва та Новій
Балашівці пройшли
традиційні суботники
29 квітня мешканці Нової Балашівки та Бєляєва дружно вийшли на суботники, організовані
депутатами міської ради фракції
ВО «Батьківщина» Олександром
Цертієм та Юрієм Гребенчуком.
Об’єктами прибирання стали територія біля водойми на Озерній
Балці та лісосмуга «Шервуд», поблизу обласного кардіодиспансера.
«Територію біля озера ми
прибираємо вже 7 весну поспіль.
Минулого року висадили пів сотні
саджанців на алеї Героїв Небесної
Сотні. Добре, що вони гарно прижилися і вже скоро тут виросте
справжній парк, яким будемо опікуватись і в майбутньому. Радий,
що мешканці нашого мікрорайону
не байдужі і активні, вони із задоволенням роблять свій посильний
внесок у благоустрій міста і цілими
родинами приходять на суботники.
Традиційно гарну справу поєднали з приємним спілкуванням:
обговорили наболілі питання громадян та перспективи розвитку
благоустрою мікрорайону.
Закликаю мешканців усього
міста бути свідомими і культурними: прибирати сміття після свого
відпочинку, не засмічувати водойму, піклуватися про дерева і долучатися до суботників. Чисте
місто – справа кожного! – говорить
Олександр Цертій.
До слова, наступний суботник
на Новій Балашівці буде проведено вже на початку травня. У планах депутата – облаштування футбольного поля та огорожі навколо
нього.
Ольга Швиденко

На радість уболівальникам

Після двох виїзних матчів поспіль, у
поєдинку 27-го туру кропивницька «Зірка» вдома приймала львівські «Карпати».
Це була гра, що подобається шанувальникам футболу – швидка, динамічна, коли м’яч, протягом всієї зустрічі,
майже не затримувався в центрі поля,
тож суперники створили велику кількість
гольових нагод, п’ять із яких – реалізували. А вольову перемогу в драматичному
протиборстві святкували саме господарі
поля з рахунком – 3:2.
Нагадаємо, що до цього протистоЗасновник:
Чабаненко Сергій Васильович
Свідоцтво про реєстрацію
КГ №869 / 445 від 19.08.2016 р.

яння по ходу сезону наша команда вже
двічі долала «левів». У першому колі у
Кропивницькому господарі виграли –
1:0, а поєдинок у Львові завершився з
таким же рахунком, як сьогодні, і теж на
нашу користь.
Зазначимо, що через травми Владислава Лупашка й Екіси Борхи та дискваліфікацію Есеоли, Роман Монарьов
знову вдався до змін у стартовому складі, де дебютував 17-ти річний опорний
півзахисник Кирило Дришлюк. Після
дискваліфікації до основи повернулись
Ігор Загальський та Дмитро Білоног. ТаВидавець:
ГО "Центр кар'єри та підприємництва"
від 30.09.2013
№ 38918246

кож у запасі був Олександр Кучеренко,
котрий після хвороби нарешті повернувся до тренувань і вчора відіграв один
тайм за молодіжний склад «Зірки».
Матч розпочався на зустрічних
курсах, майже без розвідки. Першими
небезпеку біля воріт Євгена Паста створили «Карпати». Але асистент арбітра
угледів у цьому епізоді офсайд. Згодом,
здалеку пробивав Ігор Худоб’як – наш
голкіпер зафіксував м’яч у руках.
Першими забили гості. На 14-й хвилині боротьба між Федеріко Перейрою
та Олександром Гладким завершилася
падінням форварда у штрафному майданчику. Арбітр зустрічі Сергій Березка
спочатку показав нападнику «Карпат»,
що йому необхідно підводитись. Олександр залишився лежати на газоні, а
наш капітан жорстко відібрав у нього
м’яч, що рефері розцінив, як порушення
правил але потім і вказав на «точку».
Сам постраждалий з одинадцятиметрової позначки пробив невідпорно – 0:1.
Пропущений м’яч дещо шокував підопічних Романа Монарьова, й вони ледь не
пропустили ще раз. Із близької відстані
пробивав Худоб’як та Паст свою команду врятував.
На 23-й хвилині ще одне очне протистояння між Худоб’яком та Пастом завершилося на користь останнього.
Головний редактор:
Чабаненко Сергій Васильович
(066)144 5777
tribuna.kr.ua@gmail.com

Не допустили,
щоб «Титанік»
пішов на дно

Саме «Титаніком» ще донедавна називали малосімейний
гуртожиток на Новій Балашівці,
що по вул. Сєнчева 67, корп. 2.
Таку неофіційну назву мешканці дали будинку не випадково
– понад 10 років його підвальне приміщення було заповнене
водою, рівень якої інколи сягав
квартир першого поверху. Довгі
роки будинок від руйнації рятували МНСники, які раз на місяць
відкачували воду з підвального
приміщення, та звісно, що це не
допомагало, необхідний був капітальний ремонт усіх інженерних
мереж. Мешканці з острахом чекали, що «Титанік» може просто
піти на дно, не говорячи вже про
постійний сморід та грибок, які
оселилися в квартирах перших
поверхів.
Ще одна проблема будинка –
ліфт, двигун якого «добрі люди»
поцупили ще 16 років тому, й
увесь цей час мами з дитячими
візочками та люди похилого віку
(а в під’їзді проживають ще й
люди з обмеженими фізичними
можливостями) відстань у 9 поверхів змушені були долати на
своїх двох.
Складається враження, що про
існування цієї дев’ятиповерхівки
та її проблеми«на горі» просто
забули, хоча завідувач будинка
неодноразово зверталася з відповідними заявами в усі можливі
інстанції: і в ЖЕО, і в міську раду,
– та допомагали їй там лише добрим словом та порадою, куди
звернутися далі.
Єдиним, хто результативно
відреагував на звернення мешканців, виявився депутат міської ради Олександр Цертій. Він
дійсно перейнявся проблемами
мешканців і домігся виділення
коштів з міського бюджету для

капітального ремонту ліфта, внутрішньодворових доріг та інженерних мереж підвального приміщення будинка. Тож те, чого
чекали десятиліттями, вирішили
менше, ніж за рік.
«У нашому будинку проживає більше 400 мешканців і дуже
прикро, що благоустроєм нашого
гуртожитку ніхто з міського керівництва та депутатів ніколи не
переймався. Все, що робилося
раніше – виключно зусиллями
самих мешканців. Та при всьому
бажанні, самостійно ми не можемо впоратися з усіма проблемами. Тому ми надзвичайно вдячні
Олександру Цертію, що не допустив, щоб наш «Титанік» пішов
на дно, що з його допомогою відремонтовано ліфт та прибудинкову територію, а також за допомогу у ремонті під’їзду та навісу
над входом у будинок. Приємно
відчувати, що і про нас, і про наш
мікрорайон хтось дбає!» - ділиться емоціями завідувач будинка
Тетяна Устіловська.
Та не встигли натішитися
мешканці зручностями й ремонтом, як на них чекала чергова прикрість – повідомили про
новий тариф на послуги ЖЕО,
який зріс майже удвічі, і тепер
становить 3,32 грн. за метр квадратний. При цьому у тариф
включено і поточний ремонт, і
освітлення місць загального користування, тобто ті послуги, які
ЖЕО не надає. Тому мешканці
не збираються з цим миритися і
планують звертатися до міського голови з вимогами скасувати
цей тариф та проконтролювати
забезпечення якості послуг ЖЕО
№ 3 в повному обсязі.
Звертатися, звісно, можуть,
та чи буде результат?
Ольга Швиденко

Ну а в середині першого тайму
підопічні Романа Монарьова серйозно
притиснули гостей до їх воріт і таки реалізували свою ігрову та територіальну
перевагу. Успіх приніс розіграш кутового.
Біля воріт «Карпат» виникла справжня
паніка з кількома ударами в захисників і голкіпера, але добре, що Дмитро
Білоног краще за всіх зорієнтувався у
штрафному майданчику й таки спрямував м’яч точно у ворота – 1:1. На радощах господарі майже відразу ледве не
пропустили. Та на висоті знову виявився
Євген Паст, котрий ногою відбив м’яч,
що летів у ближній кут. Далі «веселий
футбол» продовжився. І вже на 30-й хвилині рахунок став 2:1 на користь «Зірки».
Дмитро Білоног заробив пенальті, а Ігор
Загальський його реалізував і присвятив
гол своїй вагітній дружині.
Уболівальники й надалі були свідками дуже цікавої боротьби. Прямим
ударом із кутового намагався закрутити
м’яч у сітку воріт Ігор Худоб’як, але й тут
наш воротар зіграв надійно. А перед самісінькою перервою неповторний чудорейд Максима Драченка, через усю
половину поля «Карпат» до штрафного
майданчика, завершився класним, а головне – точним «пострілом» півзахисника, з лівої ноги, у ближній кут. І це стало
несподіванкою для Євгена Боровика,

який змушений був виймати мяч із сітки
втретє – 3:1. До речі, це був дебютний
гол Максима в футболці кропивничан,
що дозволило «Зірці» піти на відпочинок
із комфортною перевагою.
В перерві наставники обох команд
провели по одній заміні. У складі «Зірки», замість Наілсона, в гру вступив
Олександр Кучеренко, а у «Карпат» Артема Філімонова замінив Павло Ксьонз.
Після кутового Олександр Кучеренко виніс м’яч зі свого штрафного майданчика
точно на ногу Олексію Гуцуляку, котрий
злету пробив у правий від себе нижній
кут – 3:2 – відверто кажучи, не найкращий початок другого тайму.
А на 68-й хвилині «Карпати» лишились у меншості. Олексій Дитятьєв
отримав пряму червону картку за дуже
емоційну реакцію на рішення асистента
арбітра.
На 75-й хвилині Роман Монарьов
провів заміну в опорні зоні, замість Кирила Дришлюка, який трохи втомився
та мав жовту картку, випустивши Микиту
Жукова. Згодом Ігоря Загальського замінив Артем Щедрий.
Останні хвилини матчу було справді нервовими. Але все одно, фінальний
свисток арбітра зафіксував третю в цьому
сезоні перемогу «Зірки» над «Карпатами».
fczirka.com.ua
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