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КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьмого скликання 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства, промисловості, 

транспорту, зв’язку та підприємництва  

 

25 серпня 2021 року   м. Кобеляки    №  

 

Головуючий: Попик Микола Сергійович – голова постійної комісії міської 

ради з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства, промисловості, транспорту, зв’язку та підприємництва.  

Присутні члени постійної комісії: Слав'янський Олег Володимирович, 

Кіптілий Василь Анатолійович. 

 

Відсутні члени постійної комісії: Василенко Роман Володимирович, 

Проценко Ігор Андрійович. 

 

Беруть участь: 

1. Копелець Олександр Олександрович – міський голова. 

2. Китайгора Сергій Іванович – заступник міського голови. 

3. Деркач Аліна Олегівна – начальник юридичного відділу апарату 

Виконавчого комітету міської ради. 

4. Дацко Андрій Іванович – в. о. начальника Фінансового відділу міської 

ради. 

5. Голтвянський Павло Сергійович – головний спеціаліст-землевпорядник 

відділу земельних відносин, екології та комунальної власності апарату 

Виконавчого комітету міської ради. 

6. Ільченко Тетяна Вікторівна – головний спеціаліст фінансово-

господарського відділу апарату Виконавчого комітету міської ради. 

7. Татарко Ольга Олександрівна – депутат міської ради. 

8. Матвієнко Андрій Андрійович – адміністратор Кобеляцького ринку. 

 

Запрошені: 

1. Данило Олександр Володимирович – інспектор СРПП відділення поліції 

№ 2 Полтавського РУП. 
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2. Гребенюк Юрій Вікторович – начальник Кобеляцького РС ГУ ДСНС 

України в Полтавській області. 

3. Хмілевська Світлана Іванівна – голова правління Кобеляцької районної 

спілки споживчих товариств. 

4. Літош Віра Андріївна – заявник.  

5. Голтвянський Володимир Миколайович – заявник. 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд листів: 

1.1. Звернення від 16.07.2021 року та 19.07.2021 року щодо вжиття заходів 

по розблокуванню проїжджої частини площі Перемоги. 

1.2. Звернення гр. Голтвянського В. М. від 09.07.2021 року щодо ремонту 

тротуарного покриття по вулиці Шевченка. 

1.3. Колективне звернення від 15.07.2021 року щодо ремонту вулиці 

Калинової в м. Кобеляки. 

1.4. Лист голови правління Кобеляцької районної спілки споживчих 

товариств щодо передачі в користування частини ринкової площі. 

 

Приймається порядок денний 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 3, проти – 0, утримались – 0, не голосували - 0  

 

1. Розгляд листів: 

1.1. Звернення від 16.07.2021 року та 19.07.2021 року щодо вжиття заходів 

по розблокуванню проїжджої частини площі Перемоги. 

СЛУХАЛИ: Попика М. С., голову постійної комісії, який ознайомив 

присутніх зі зверненнями громадян щодо вжиття заходів по розблокуванню 

проїжджої частини площі Перемоги (копії листів додаються до протоколу). 

Запитав, що думають з цього приводу члени постійної комісії? Підкреслив, 

що на його думку, необхідно розблоковувати проїжджу частину площі 

Перемоги, тому що незручно проїжджати біля блоків і розвертатись, щоб 

виїхати з площі. Так як по причині пандемії повинна бути відгороджена зона 

ринку, можна змістити блоки таким чином, щоб проїжджу частину 

розблокувати, не порушуючи вимог карантинних заходів. 

ВИСТУПИЛИ: 

Татарко О. О., депутат міської ради, зауважила, що на площі торгують 

продуктами, овочами та фруктами. З точки зору чистоти та екологічності, 

краще щоб площа була перекрита. Багатьом приватним підприємцям так 

зручніше. Вони можуть вільно торгувати на площі і в будні, і у вихідні дні. 

Висловила думку, що її потрібно взагалі перекрити назавжди, щоб вона була 

тільки для здійснення торгівлі. 

Слав’янський О. В., депутат міської ради, повідомив, що багато хто просто 

не володіє ситуацією. Він особисто також раніше був за відкриття проїзду. 
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Зараз думка змінилась. Нехай площа буде закрита, але її необхідно 

окультурити. 

Попик М. С., голова постійної комісії, зауважив, що на даний момент блоки 

перекривають рух тільки з однієї сторони - біля магазину «Господар», що 

нічого не дає. Тільки створюються затори і незручності. Запропонував 

відновити рух легкового транспорту, при цьому заборонити проїзд 

вантажним автомобілям.  

Слав’янський О. В., депутат міської ради, підкреслив, що в такому випадку 

рух буде занадто жвавий, в тому числі і вантажівки будуть туди їхати.  

Татарко О. О., депутат міської ради, доповнила, що люди вже звикли до 

даної ситуації, і багатьом так зручніше. 

Копелець О. О., міський голова, додав, що в минулому скликанні приймали 

рішення про перекриття площі Перемоги. Багатьом це здавалося 

катастрофою. На його думку, нічого страшного в цьому немає. Навпаки, 

можна безперешкодно всюди дійти і доїхати. Немає лише наскрізного 

проїзду. Деякі підприємці дуже загромаджують проїжджу частину. Не 

потрібно виносити це питання, тому що воно не на часі. Можливо, з першого 

жовтня введуть локдаун чи інші карантинні заходи, і доведеться знову щось 

змінювати. Асфальтне покриття на площі в не найкращому стані. Якщо 

пустити туди транспорт, воно зовсім пошкодиться. Капітально 

відремонтувати і вкласти великі кошти в ремонт покриття площі не плануємо 

через те, що віддаємо перевагу вуличкам, які «ще не бачили асфальту». 

Рекомендував би зняти це питання до закінчення пандемії. Запропонував 

поки що подумати над тим, як окультурити, покращити зовнішній вигляд 

площі і перекритих ділянок. 

Гребенюк Ю. В., начальник Кобеляцького РС ГУ ДСНС України в 

Полтавській області, повідомив, що на роботу ввіреної йому установи, ця 

ситуація тільки збільшує час на виїзд на виклик. Висловив думку, що краще 

було б, якби була можливість проїжджати через площу Перемоги. Через 

вулицю Огія складно переїжджати, бо велика кількість машин. Протягом 

цього місяця було 12 виїздів. 

Данило О. В., інспектор СРПП відділення поліції № 2 Полтавського РУП, 

повідомив, що найгірша ситуація в неділю. Краще або відкрити площу, або 

закрити проїзд взагалі. Машини стають в декілька рядів. Ні розмітки, ні 

місць для паркування немає. Ще й багато водіїв не розуміють, де головна, а 

де другорядна дороги.  

Копелець О. О., міський голова, зауважив, що 1 квадратний метр розмітки 

коштує 700 гривень, тому в пріоритеті асфальтне покриття.  

Попик М. С., голова постійної комісії, висловив думку, що перехрестя 

вулиць Мільйонна і Шевченка саме перевантажене. Запропонував  

розблокувати рух для легкових та спец- автомобілів, поставити відповідний 

знак, щоб вантажний транспорт туди не їздив, та подивитися, що буде надалі 

з карантинними обмеженнями. Запропонував не вносити дане питання на 

розгляд сесії міської ради.  
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Кіптілий В. А., депутат міської ради, погодився, що такі питання необхідно 

розглядати, коли буде більш зрозуміла ситуація з карантином. Запропонував 

поки що не виносити дане питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

Попик М. С., голова постійної комісії, вніс пропозицію підтримати думку 

депутата Кіптілого В. А. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 3, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати не виносити питання щодо вжиття заходів по 

розблокуванню проїжджої частини площі Перемоги на розгляд пленарного 

засідання чергової сесії міської ради.   

 

1.2. Звернення гр. Голтвянського В. М. від 09.07.2021 року щодо ремонту 

тротуарного покриття по вулиці Шевченка. 

СЛУХАЛИ: Попика М. С., голову постійної комісії, який ознайомив 

присутніх зі зверненням гр. Голтвянського В. М. (копія листа додається до 

протоколу). 

ВИСТУПИЛИ:  

Голтвянський В. М., заявник, пояснив, що в заяві вказав проблеми з 

тротуаром по вулиці Шевченка. Він вважає, що по центральній вулиці його 

майже немає. Вважає політику міського голови і депутатів дивною через те, 

що витрачаються кошти на облаштування парків та інше, а тротуарного 

покриття  немає. 

Копелець О. О., міський голова, відповів, що одноосібно рішень не 

приймає. Було рішення сесії про облаштування парків. Тепер є місця для 

відпочинку людей, дитяча зона. Тротуарне покриття будемо укладати, але 

одночасно все не зробиться. Ремонтні роботи проводяться не тільки по місту 

Кобеляки, але й по селам. 

Голтвянський В. М., заявник, зауважив, що люди йдуть у лікарню, в школу, 

а тротуару по вулиці Шевченка немає взагалі.  

Слав'янський О. В., депутат міської ради, зауважив, що теж пересувається 

по тротуару вулиці Шевченка, і не правильно говорити, що його там немає. 

Можливо в деяких місцях і потребує ремонту чи заміни, але ситуація не 

критична. Попередні роки взагалі був супротив щодо покладання плитки. 

Голтвянський В. М., заявник, зауважив, що тротуар повинен бути від площі 

Базарної і до Підгори. Вулиця Шевченка – обличчя міста. 

Попик М. С., голова постійної комісії, запропонував рекомендувати міській 

раді при наявності коштів відновити тротуарне покриття по вулиці 

Шевченка. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 3, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати міській раді при наявності коштів відновити 

тротуарне покриття по вулиці Шевченка. 
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1.3. Колективне звернення від 15.07.2021 року щодо ремонту вулиці 

Калинової в м. Кобеляки. 

СЛУХАЛИ: Попика М. С., голову постійної комісії, який ознайомив 

присутніх із колективним зверненням щодо ремонту вулиці Калинової в         

м. Кобеляки (копія листа додається до протоколу). 

ВИСТУПИЛИ:  

Літош В. А., заявник, повідомила, що на тій ділянці, де починаються 

житлові будинки, за 25 років ніколи не було асфальту. Лише своїми силами 

люди намагалися зупиняти потоки води, які постійно течуть їм у двори. 

Копелець О. О., міський голова, наголосив, що готовий повезти кожного на 

своєму авто показати стан доріг від траси до Лучок і Радянського, які є 

набагато гіршими. Він не проти укладати асфальт, але є пріоритети. Всі 

кошти на ремонт доріг використовуються відповідно до рішень сесій міської 

ради. Таких заяв, як ця, сотні. Звернення приходять щомісяця, і ми по 

можливості вирішуємо ці питання.  

Літош В. А., заявник, повідомила, що в будь-якому разі щебенем недоцільно 

засипати, бо його змиває дощем у двори людей. Восени неможливо ні 

проїхати, ні пройти. Жителі вулиці хотіли зробити дорогу своїми коштами, 

але сума не підйомна. 

Попик М. С., голова постійної комісії, повідомив, що фінансові ресурси  

обмежені. Запропонував взяти звернення до уваги і рекомендувати міській 

раді в порядку черговості, при наявності коштів, зробити роботи по 

відновленню дорожнього покриття вулиці Калинової наступного року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 3, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати міській раді в порядку черговості, при 

наявності коштів, зробити роботи по відновленню дорожнього покриття 

вулиці Калинової наступного року.  

 

1.4. Лист голови правління Кобеляцької районної спілки споживчих 

товариств щодо передачі в користування частини ринкової площі. 

СЛУХАЛИ: Попика М. С., голову постійної комісії, який ознайомив 

присутніх із листом голови правління Кобеляцької районної спілки 

споживчих товариств Хмілевської С. І. щодо передачі в користування 

частини ринкової площі (додається до протоколу). 

ВИСТУПИЛИ:  

Хмілевська С. І., голова правління Кобеляцької районної спілки споживчих 

товариств, повідомила, що відповідно до рішення п'ятої сесії міської ради 

двадцять четвертого скликання земельній ділянці площею 0,32 га надано 

статус міської ринкової площі і організовано міський ринок. На ній 

розміщені торгівельні контейнери, за користування якими ніхто не сплачує 

кошти. На даній території не проводиться прибирання, не збирається 

«містове». На даний час дана земельна ділянка не надана в оренду 
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Кобеляцькому споживчому товариству. Попрохала терміново вирішити 

питання передачі в користування даної частини ринкової площі.       

Кіптілий В. А., депутат міської ради, запитав, чи не хоче Кобеляцьке 

споживче товариство взяти в оренду дану земельну ділянку? 

Хмілевська С. І., голова правління Кобеляцької районної спілки споживчих 

товариств, відповіла, що якщо орендна плата становитиме 4 відсотки, то 

вони готові взяти її в оренду, якщо 12 відсотків, то люди не зможуть платити 

такі кошти.    

Попик М. С., голова постійної комісії, запропонував рекомендувати зняти 

дане питання на довивчення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 3, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати зняти дане питання на довивчення.  

 

 

 

Голова постійної комісії     Микола ПОПИК 

 

Секретар постійної комісії    Олег СЛАВ'ЯНСЬКИЙ 
 

 


