Звіт комітету мікрорайону „Ліски” за квітень2017 року по квітень 2018
року
Ліски – один зі старіших мікрорайонів міста зі своїй історією,
традиціями і менталітетом.
На території нашого мікрорайону мешкають 3 тисячі 500 мешканців.
До складу мікрорайону входять 3 квартальних комітети.
У нашому мікрорайоні мешкають – 4 почесних мешканця Лісок, а
також почесний мешканець міста, заслужений педагог України Шипульський
Едуард Едуардович.
Наші Ліски називають курортно-спальним районом, тому що на
території немає жодного підприємства.
Знаходяться об’єкти соціально-культурної сфери: ЗОШ №9, клуб
„Юних моряків”, Академія ремесел” - для дітей інвалідів, судоремонтна база
РКП „Маяк”, магазини, кафе.
У літній період за рахунок відпочиваючих кількість проживаючих на
Лісках зростає у 8-10 разів. До нас приїжджають з різних куточків України.
А Ліски це курортний мікрорайон, який також є обличчям міста.
У звітному періоді основними пріоритетами були благоустрій, ремонт
доріг, екологія, стан пляжів.
У 2017 році проведено ямковий ремонт доріг на ділянках по
вул. Підгірній, Дачній, Меотіди, Корабельній. Після заміни водопровідної
гілки по вул. Покровській було відремонтовано і частку асфальтного
покриття. По вул. Нахімова також була часткова заміна водопроводу. Потім
виконано грейдерування з частковою підсипкою дороги.
Багато років мешканці зверталися до попередньої влади щодо
капітального ремонту дороги по вул. Ревуцького. Нас дослухалася нинішня
міська влада і літом 2017 року за кошти місцевого бюджету і субвенції був
виконаний капітальний ремонт дороги. (вул. Ревуцького від вул. Нахімова до
вул. Приморської на суму — 1 млн. грн.), а також на вул. Азовського
Козацтва (Пархоменко) на загальну суму — 600 тис. грн.
Проблемною залишається вул. Підгірна від Меотіди до провулка
Маякового. За ініціативою мікрорайону будівництво цієї вулиці включено в
план стратегічного розвитку міста на 2018-2022 р.
На прохання мешканців комітету мікрорайону було ініційовано заміну
дерев’яних електроопор на залізобетонні по вул. Приморській з №53 до
провулків Маякового і Маячного. Всього 16 стовпів. На них установлено
нове освітлення, а також модернізовані лінії електропередач з їх заміною на
сучасні зразки (СІП). Ці роботи виконувались за договором частково
підприємцем членом комітету мікрорайону Мізіною Оксаною і
Запоріжжяобленерго.
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Міськсвітло продовжує роботи в мікрорайоні з ремонту і відновлення
зовнішнього освітлення. Було змонтовано 1км дротів, установлені нові
світильники.
- Проведена робота з відновлення зовнішнього освітлення у сквері
„Молодіжному”, встановлені світильники;
- виконані роботи з освітлення трьох пішохідних сходів із мікрорайону Ліски
в мікрорайон Азмол;
- змонтовано освітлення по вул. Лісовській;
- проведена заміна силового дроту по вул. Підгірній (у районі пішохідних
сходів з вул. Степанянця) для запобігання аварійних ситуацій.
Десятиліттями мешканці Лісок бились за те, щоб з вул. Фурманова на
мікрорайон Азмол були прокладені сходи. Так як мешканці мікрорайону
працюють на території Азмол, діти ходять до гімназії №3 і до дитячих садків,
а ходити по крутому схилу неможливо. Мешканці Лісок вдячні місцевій
владі за побудовані гарні сходи, а також комітету мікрорайону та депутату
міської ради Рудницькому М.М. Активні мешканці взяли участь у
благоустрої території сходів, було завезено чорнозем для посадки квітів,
депутат М. Рудницький завіз вазони для квітів і подарував 2 декоративних
туї.
Для мешканців існує одна з давніх проблем – це відсутність
централізованої каналізації. Ініціативу одного з активних мешканців
мікрорайону і комітету мікрорайону підтримали міська влада та
депутатський корпус та виділили з міського бюджету кошти на проектнокошторисну документацію на суму 174 тис. грн.
Ліски - це єдиний район, який не має своєї амбулаторії. Комітетом
мікрорайону в березні 2017р. було направлено листа на ім’я міського голови
Чепурного В.П. з проханням припинити договір оренди з підприємцем, який
орендував і не використав площу 48кв.м. у приміщенні Центру громадських
ініціатив по вул. Ревуцького, 58А. У 2017 році виконкомом і управлінням
комунальної власності була створена комісія з перевірки цього приміщення і
припинено договір оренди з підприємцем. На даний момент міський відділ
охорони здоров’я займається проектно-кошторисною документацією
амбулаторії.
У минулому звітному періоді з числа членів комітету мікрорайону
створена комісія з перевірки санітарного стану пляжів і виконання договору з
орендаторами пляжем. З травня по вересень 2017 року було проведено 6
перевірок. У серпні за результатам таких перевірок одному з підприємців
виконком не було продовжено договір оренди.
Найбільш
наболілими
питаннями
нашого
мікрорайону
є
берегоукріплення, ремонт дамби по вул. Підгірній і будування дамби від
провулка Маячного і по вул. Приморській. На цій ділянці море вимиває
частково ґрунт і під загрозою опиняються будинки мешканців. Згідно
інфраструктурних проектів будівництва і реконструкції об’єктів, які
потребують залучення коштів обласного бюджету, вже зроблена проектно-
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кошторисна документація з реконструкції у 2018 році берегозахисних споруд
(дамби) по вул. Підгірній — вартістю — 5592,822 грн.
Щодо
проекту
будівництва
берегозахисних
споруд
по
вул.Приморській, в проекті 2018р. кошторис об’єкту складає 4млн.грн.
Проектом передбачено берегоукріплення на ділянці 404м. від провулка
Маячного до буни.
Комітет мікрорайону ініціював обладнання заїзду для зупинки автобуса
№13 за вимогою біля офісу фірми „Поінт”.
Комітет мікрорайону спільно з депутатами обласної ради Бодасюк О.,
Будянським О., а також з депутатом міської ради Рудницьким М. вирішували
питання з надання матеріальної допомоги мешканцям Лісок, яких застала
біда чи хвороба. Надана допомога 30 мешканцям.
Комітет не забуває і своїх ювілярів.
За звітний період ми приділяли велику увагу і культурно-масовим
заходам. Так, комітетом мікрорайону за звітний період проведено заходи:
- до Дня перемоги з солдатською кашею і бойовими 100 гр.;
- Провели свято до Дня захисту дітей із солодощами, подарунками і
призами;
- Мітинг-реквієм пам’яті рибалок - лісівців, загиблих у морі;
- Проведено свято до 190-річного ювілею міста;
- Взяли участь у міській ходи, присвяченій ювілею міста;
- 14 жовтня відсвяткували День Лісок і Покрови;
- Новорічний ранок для дітей Лісок. Придбали 300 дитячих новорічних
подарунків;
- У лютому 2018р. весело відсвяткували „Масляну” з млинцями. Ми
пишаємося, що в мікрорайоні є прекрасний колектив „Лісовка”, який
не тільки виступає на наших святах, а і бере участь у міських заходах.
Дещо з наміченого в звітному періоді комітету мікрорайону не вдалося
здійснити, але на це є об’єктивні причини. Ми сподіваємося, що при
підтримці міської влади та депутатського корпусу, активних мешканців нам
вдасться втілити всі задуми у життя.
Особливу подяку комітет мікрорайону висловлює міському голові
Чепурному В.П., який з великим розумінням поставився до проблем наших
Лісок, у звітному періоді зроблено все за його підтримки.
Також хочу висловити подяку нашому депутату міської ради
Рудницькому М.М., який надає велику підтримку в рішенні наших питань,
бере участь у всіх заходах мікрорайону.

Голова комітету мікрорайону
„Ліски”

Н.М.Скорик

