Протокол №2
засідання Громадської ради при
виконавчому комітеті Тернівської міської ради.
м. Тернівка

02.07.2019 року
16.00
Зал засідань

Список присутніх членів громадської ради:
Богданова Любов Станіславівна
Дохленко Михайло Олександрович
Мокроусов Олександр Миколайович
Колесник Олег Аркадійович
Лаптінова Анна Вікторівна
Лєжнєва Віра Іванівна
Пепіна Галина Савеліївна
Резниченко Євген Євгенович
Скрипник Яна Юріївна
Калініна Тетяна Миколаївна
Список відсутніх членів громадської ради:
Данилов Сергій Борисович
Кліщенко Віктор Миколайович
Сорокін Микола Михайлович
Разінін Олексій Вікторович
Разініна Яна Віталіївна
Тутова Анжела Анатоліївна
Присутні:
Крижановська Л.І. – заступник міського голови
Гурський Віктор Іванович – заступник міського голови
Наріжна Анна Володимирівна – начальник організаційно-інформаційного відділу
Северена Наталя Вадимівна - начальник відділу архітектури та містобудування
Крісанов Андрій Ігорович – член ГО «Об’єднання ветеранів АТО та сімей загиблих
«ОЛІМП»
Зіма Олексій Вікторович - член ГО «Об’єднання ветеранів АТО та сімей загиблих
«ОЛІМП»
Холодов Костянтин Валентинович – депутат Тернівської міської ради
Добродькін Олексій Михайлович - депутат Тернівської міської ради
Айзатулов Віталій Володимирович - депутат Тернівської міської ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обговорення пропозиції встановлення дошки пошани загиблим учасникам АТО за
адресою бул. Шахтарської слави на місці де сьогодні розташовано Сонячний годинник.
Доповідач: Северіна Наталя Вадимівна – начальник відділу архітектури та містобудування
Слухали:
Северіну Наталю Вадимівну – начальника відділу архітектури та містобудування,
«Обговорення пропозиції встановлення дошки пошани загиблим учасникам АТО за адресою
бул. Шахтарської слави на місці де сьогодні розташовано Сонячний годинник».
Доповіла, що згідно рішення комісії з питань спорудження (створення) монументів,
пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних (пам’ятних) дошок в м. Тернівка, питання щодо
узгодження місця встановлення дошки пошани загиблим тернівчанам в зоні проведення ООС
потрібно обговорити з громадськістю міста. Громадські організації учасників АТО, які

зареєстровані в місті Тернівка звернулись з пропозицією встановлення дошки пошани за
адресою бул. Шахтарської слави (на місці де зараз розташовано Сонячний годинник). Саме
це місце для встановлення дошки пошани підтримали сім’ї загиблих учасників АТО. Також
під час засідання комісії, пролунали пропозиції встановлення дошки: бул. Шахтарської слави
навпроти ЦД «Шахтар», Меморіал загиблих воїнів.
Виступили:
Колесник О. А. – Пам’ятний знак повинен бути встановлений в центрі міста, бул.
Шахтарської слави це дуже вдале рішення. Сонячний годинник треба перенести в інше
місце.
Резніченко Є.Є. – Чотири організації воїнів АТО надійшли згоди, та визначили саме це місце,
де зараз встановлений сонячний годинник. Крім того ГО «Об’єднання ветеранів АТО та
сімей загиблих «ОЛІМП» провела опитування серед мешканців міста, за результатами якого
більшість городян вважають так саме. Дошку пошани необхідно встановити якнайскоріше,
адже це не тільки патріотичне виховання, а й дань поваги до хлопців, які ціною власного
життя захищають наш з вами спокій, це дань поваги сім’ям загиблих, матерям, які відділи
саме найдорожче, заради миру в нашій державі.
Пепіна Г.С. – Зазначила, що також проводила опитування, за результатами якого жителі
міста не згодні з пропозицією щодо переносу Сонячного годинника та встановлення саме на
цьому місці пам’ятного знаку. Запропонувала встановити пам’ятну дошку саме на Меморіалі
загиблих воїнів.
Калініна Т. М. – Наголосила що ідея встановлення пам’ятної дошки, дуже актуальна, та вона
повинна бути реалізована. Але місце встановлення потрібно обрати інше. Адже на цьому
місці вже стоїть пам’ятка у вигляді Сонячного годинника, буде не доцільно руйнувати її.
Крісанов А. І. – зачитав звернення керівника ГО «Об’єднання ветеранів АТО та сімей
загиблих «ОЛІМП» :
« Громадською організацією «ОБ’ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ АТО ТА СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ
«ОЛІМП»» було проведено опитування. Опитування проводилось у різних локаціях міста
(бульвар Шахтарської Слави; вул.Харьківська; район торгового центру «МАЯК»).
Мета опитування – дізнатись думку мешканців, щодо доречності встановлення пам`ятного
знаку загиблим в АТО тернівчанам на бульварі Шахтарської Слави (на місті де
розташований сонячний годинник).
Було поставлено два питання:
1)
Чи вважаєте Ви, що сонячний годинник (розташований на бульварі Шахтарської
Слави) несе естетичну, культурну, архітектурну цінність?;
2)
Чи вважаєте Ви правильним
встановлення пам`ятного знаку, на бульварі
Шахтарської Слави, загиблим в АТО героям шахтарям?
Було опитано 50 мешканців м.Тернівка, з них:
жінок
-50%;
чоловіків
-50%;
вік до 18 років -0%;
від 18 до 40
-54%;
старше 40
-46%.
По питанню першому «Чи вважаєте Ви, що сонячний годинник (розташований на бульварі
Шахтарської Слави) несе естетичну, культурну, архітектурну цінність?» відповіли:
Так -4%;
Ні -90%;
Свій варіант відповіді – 6%.
По питанню другому «Чи вважаєте Ви правильним встановлення пам`ятного знаку (на
бульварі Шахтарської слави) загиблим в АТО героям шахтарям?»
Так -94%;
Ні -6%;
Свій варіант відповіді – 0%.
Враховуючи результати опитування, ми можемо стверджувати, що абсолютно переважна
більшість мешканців Тернівки вважають, що сонячний годинник (розташований на бульварі
Шахтарської Слави) – не несе естетичну, культурну, архітектурну цінність.

Більше 90% мешканців Тернівки вважають доречним встановлення пам`ятного знаку
загиблим в АТО на бульварі Шахтарської Слави (на місці сонячного годинника).
Чому саме це місце?
По перше це бульвар Шахтарської Слави, де як не на цьому місті повинні бути вшановані
шахтарі які загинули в АТО захищаючи нас з вами ( не дивлячись на ваше ставлення до цієї
війни, ці хлопці до кінця виконали свій військовий обов`язок)!
По друге саме це місце влаштовує сім`ї загиблих героїв.
По третє це місце сприятиме патріотичному вихованню мешканців Тернівки ( проводячи
опитування ми стикнулись з тим, що переважна більшість мешканців не знають навіть
скільки хлопців загинуло, некажучі вже про прізвища).
Прошу вас при прийняті рішення враховувати думку мешканців міста абсолютна більшість
яких (згідно результатів опитування) вважають саме це місце гідним для встановлення
пам`ятного знаку загиблим в АТО мешканцям Тернівки.
Також наголошую що ці герої з гідністю виконали свій військовий обов`язок перед
Україною, завдяки ним ми маємо можливість сьогодні жити і працювати у мирній Тернівці.»
Крісанов І.А. наголосив що саме місце, де зараз розташовано Сонячний годинник по бул.
Шахтарської слави, підтримали сім’ї загиблих тернівчан – героїв АТО, тому потрібно
прислухатись в першу чергу при визначенні місця, саме до побажань матерів загиблих
хлопців.
Дохленко М.О. – запропонував обрати інший варіант встановлення дошки пошани, аніж бул.
Шахтарської слави, це місце відпочинку - малеча катається на велосипедах, скейтах. Ввечері
– це місце де збирається молодь. Також виразив занепокоєння щодо проявів вандалізму у
разі встановлення пам’ятного знаку саме на бул. Шахтарської Слави. А також зазначив, що
Сонячний годинник вже встановлений, та не потрібно його руйнувати, якщо можливо знайти
інше місце для встановлення, наприклад на Меморіалі загиблих воїнів.
Колесник О.А. – Є така пропозиція, зробити справжній комплекс на Меморіалі загиблих
воїнів, де будуть об’їданні пам’ятники всіх тернівчани-герої війн. Це повинен бути гідний
комплекс. А наразі стоїть питання встановлення дошки пошани, такої як встановлено в
багатьох містах України.
Лежнева В.І. – Хочу довести до відома всіх присутніх, що я особисто теж проводила
опитування, і відповідь городян була така, що не треба руйнувати Сонячний годинник.
Потрібно встановити пам’ятний знак в іншому, не менш гідному місці. Дошку пошани звісно
потрібно встановити, це дуже важливо для усіх тернівчан, але нам необхідно знайти
компроміс, та обрати інше місце. Не треба поділяти людей, усі ми тернівчани, та усі ми
маємо право висловлювати свою думку, та знаходити точки дотику.
Гурський В.І. – якщо, громада міста підтримує пропозицію по демонтажу Сонячного
годинника та встановлення замість нього пам’ятного знаку, місцева влади не бачить
перешкод. Сонячний годинник можливо демонтувати та перенести в інше місце, а на цьому
встановити, дійсно гідну, дошку пошані. Це питання вже триває не один рік поспіль. З
громадськими організаціями та сім’ями загиблих постійно ведеться діалог, обговорюються
можливі місця розташування, дійсно потрібного для всіх нас пам’ятного знаку. Саме це
місце по бул. Шахтарської слави одностайно підтримали сім’ї загиблих, і це дуже важливо
враховувати. Якщо у членів громадської ради є заперечення, то пропонуйте, яке місце на
вашу думку, гідне для встановлення пам’ятного знаку?
Пепіна Г.С. – В мене є дві пропозиції, або на Меморіалі загиблих воїнів, або на «Алеї героїв»
(від Каплички загиблим на виробництві до автостанції).
Крижановська Л.І. – Звертаю увагу присутніх, що місце по бул. Шахтарської слави
підтримали сім’ї загиблих та учасники АТО.
Мокроусов О.М. – запитав, чи всі питання з технічної точки зору були враховані. Адже війна
на сході ще триває?
Крісанов І.А. – так
Лежнева В.І. – Пропоную поставити питання на голосування, щодо визначення місця
розташування дошки пошани винести на обговорення жителів міста.
Результати голосування:
За – 8
Проти – 2
Утримався – немає.

Винести на обговорення питання щодо визначення місця встановлення дошки пошани
загиблим учасникам АТО.
Заступник голови Громадської ради
В.І. Лежнева

