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ХІД ЗАСІДАННЯ 
 
Щодо третього питання порядку денного:  
СЛУХАЛИ: «Про передачу нежитлових будівель та споруд позаміського закладу 

оздоровлення та відпочинку «Лісова казка» у спільну власність територіальних громад, 
сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради». 
 ДОПОВІДАЧІ: Мицик Володимир Петрович,  начальник управління з питань 
фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації; Рубльовський Ігор 
Миколайович, начальник відділу освіти Слов'янської міської ради; Міщенко Олександр 
Миколайович, начальник відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту. 

     Юрій Підлісний, заступник Слов'янського міського голови озвучив лист Донецької 
обласної державної адміністрації з проханням про передачу земельної ділянки та нежитлових 
будівель та споруд позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Лісова казка» у 
спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні 
обласної ради. 

ДОПОВІВ: Мицик Володимир Петрович,  начальник управління з питань фізичної 
культури та спорту Донецької облдержадміністрації. 

ВИСТУПИЛИ:  
Галина Гуторова питання до Володимира Мицика:  Чому було обрано саме цей 

заклад, а не будь-який інший у м. Святогірську. 
Володимир Мицик відповідь Галині Гуторовій: Донецькою обласною державною 

адміністрацією були опрацьовані всі варіанти.  
Юрій Підлісний: про зустріч з головою олімпійського комітету Сергієм Бубкою, на 

якому було озвучено, що саме поблизу позаміського закладу оздоровлення та відпочинку 
“Лісова казка” знаходиться інфраструктура “Смарагдового міста”, газопровід, потужна 
котельня тощо. Це дозволить зменшити загальні витрати на реалізацію проекту та 
використовувати наявну інфраструктуру максимально ефективно. 

Сергій Пустовіт: 
1. Щодо джерел фінансування будівництва зазначеного об'єкту. 
2. Зараз діє програмно-цільовий метод фінансування, тому необхідна відповідна 

програма. Чи є вона? 
Володимир Мицик відповідь Сергію Пустовіту:  
1. Це обласний та державний бюджет. 
2. Розробляється відповідний розділ у Програмі економічного і соціального розвитку 

Донецької області на 2018 рік. 
Інна Руденко: питання до Володимира Мицика: Чому не використати для цього базу 

“Перлини Донеччини”, що складається з колишніх “Червона гвоздика” та “Донецький 
орлятко”. Саме  “Донецький орлятко” найбільше підходить. 



Володимир Мицик відповідь Інні Руденко: саме на базі “Перлини Донеччини” 
планується розбудова інфраструктури саме для оздоровлення дітей. 

Олександр Беліменко питання до Володимира Мицика:  
1. Що отримають діти Слов'янська, якщо “Лісова казка” перетвориться на будівельний 

майданчик. 
2. У місті з'явилися дві електронні петиції: за передачу “Лісової казки” та проти її 

передачі. Треба враховувати думку громади і якщо думка різна, треба “Лісову казку” 
залишити місту, а Олімпійський центр побудувати в іншому місці. 

Володимир Мицик відповідь Олександру Беліменку: будівництво планується не 
більше ніж 2-3 роки. Діти будуть оздоровлені в інших місцях, де умови набагато краще ніж у 
“Лісовій казці”. 

Юрій Підлісний відповідь Олександру Беліменку: обидві петиції будуть розглядатися 
міською радою. 

Дмитро Казацький:  
1.Гарна ідея щодо будівництва такого спортивного комплексу, але тоді треба щоб 

одразу були враховані інтереси громади міста Слов'янська у відпочинку та оздоровленні 
дітей, наприклад квоти по місцях. 

2. Яка вартість будівництва об'єкта? 
Володимир Мицик відповідь Дмитру Казацькому: Будуть обговорюватися всі 

питання. Орієнтовна вартість 400 млн. грн. Об'єкт буде здаватися в експлуатацію у три черги. 
ДОПОВІВ: Ігор Рубльовський, начальник відділу освіти Слов'янської міської ради. 
ВИСТУПИЛИ: 
Костянтин Водоп'янов запитання до Ігора Рубльовського: Скільки дітей було 

оздоровлено у “Лісовій казці” за 2017 рік? 
Ігор Рубльовський відповідь на запитання Костянтина Водоп'янова: Протягом 2017 

року було оздоровлено 303 дитини. 
ДОПОВІВ: Олександр Міщенко, начальник відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної 

культури та спорту. 
Олександр Беліменко питання до Олександра Міщенка: Ви у своїй доповіді кажете 

про зменшення чисельності дітей, які бажають оздоровитися в “Лісовій казці”. З наведених 
даних, я бачу збільшення кількості дітей. 

Олександр Міщенко відповідь Олександру Беліменку: за останні три роки є 
невеличке збільшення. Але якщо порівнювати з 2008, 2009, 2010 роками, коли 
оздоровлювалися від 548 до 439 дітей іде суттєве зменшення. 

Володимир Скиба “Лісова Казка” не відповідає сучасним умовам оздоровлення та 
безпеки дітей. Ми передаємо “Лісову казку” у спільну власність територіальних громад, сіл, 
селищ, міст. Ми не передаємо комусь невідомому. Також хочу повідомити, що у жовтні 2017 
року було проведено форум де представлено підсумковий звіт 23 підвідомчих оздоровчих 
закладів Донецької області. Основна проблема — це відсутність завантаження дітьми. 
Стосовно земельної ділянки на якій розташована “Лісова казка”. Я корінний мешканець 
Святогірська у кількох поколіннях. Якщо я побачу якісь зазіхання на землю територіальної 
громади, повірте, ми не дамо зробити цього.  

 Тетяна Божко, "Лісова Казка" не відповідає нормам та умовам оздоровлення та 
безпеки дітей. Об'єкти спільної власності краще фінансуються та утримуються (інтернат, 
шпиталь). Табір працює дві зміни, а десять місяців не працює. Земля, де розташований табір 
належить Святогірській громаді. Добре, що у Святогірську буде такий Олімпійський 
комплекс. Депутатський корпус Святогірської міської ради підписав листа до міського голови 
Слов'янська Вадима Ляха з проханням посприяти у передачі “Лісової казки”. 

Наталія Киркач: Мені дуже хотілося б, щоб діти Донеччини, незалежно від міста, чи 
це Слов'янськ, Святогірськ, Краматорськ, мали можливість займатися олімпійськими видами 
спорту саме у себе, а не їхати в інші регіони. Ми нічого у дітей не забираємо. Ми дамо дітям 
нові можливості, іншої якості та рівня. Я як представник депутатського корпусу 
Святогірської міської ради від партії “Наш край” закликаю депутатів Слов'янської міської 
ради проголосувати за передачу. Нарешті треба дати нашому спорту достойні умови для 
розвитку. 

Андрій Федорченко: ви кажете, що за олімпійськими видами спорту треба їхати у 



Київ? Ви знаєте де найближча база олімпійського резерву? Найближча у Запорізькій області. 
Наталія Киркач відповідь Андрію Федорченку: У нас є відповідь Олімпійського 

комітету - найближча база олімпійського резерву у Конча Заспі.  
Дмитро Ігнатенко: Шановні друзі, ми прийшли сюди вислухати один одного та 

прийти до спільної думки. Я хочу освітити сьогоднішнє питання з іншого боку, зы сторони 
спортсменів, які є гордістю нашого міста, області, країни. Ми виховали багато спортсменів 
різного рівня (перелічив). Я це говорю для того, щоб ви розуміли який у нас потенціал. Зараз 
рівень спорту у Донецькій області на неналежному рівні. Буде дуже прикро, якщо ми 
упустимо можливість мати за 20 км. від міста спортивну базу такого рівня.  

Дмитро Кочуков: Я вважаю, якщо облдержадміністрація вирішила розмістити базу 
олімпійського резерву в Святогірську, то вона там буде розміщена незалежно від того чи буде 
передано “Лісову казку” чи ні. Питання в іншому. Чи потрібно віддавати комунальну 
власність територіальної громади міста Слов'янська, навіть якщо вона знаходиться на землях 
Святогірської міської ради. Мова іде про ефективне використання комунальної власності. 
Треба думати на перспективу.  

Фрідон Вєкуа: Треба думати як зберегти комунальну власність, зробити відповідні 
умови, а не роздавати її.  

Василь Хоменко: я підтримую думку, що база олімпійського резерву все ж таки буде 
у Святогірську. Розумію переймання Святогірської громади про 250 робочих місць. Але мова 
йде про нашу комунальну власність, маленька ділянка земля, яка ще залишилась. Бо багато 
підприємств ліквідовано і відомчі табори відпочинку вже продані. Також хочу відмітити, що 
в “Лісовій казці” була своя чудова атмосфера. Приходьте на центральну площу і ми 
запишимо відеозвернення тих хто за передачу і тих хто проти. 

 Наталія Киркач: де-юре вже склалася Святогірська територіальна громада. Ми 
чекаємо виборів. Все майно, яке знаходиться на нашій території буде передано Святогірській 
територіальній громаді. Шановні Слов'янці, будь ласка вкладайте гроші.  

Сергій Чірін: Я зараз не хочу втручатися у процес прийняття громадой Слов'янська 
рішення про “Лісову казку”. Але якщо облдержадміністрація пообіцяла, це не значить, що 
саме так буде. Ми знаємо багато прикладів невдач їх проектів (перелічив).  

Олександр Беліменко: Нас постійно розділяють, щоб нами управляти. Ми не будемо 
зараз сваритися з тими, хто має іншу думку. І, якщо треба, акції будуть проходити вже під 
облдержадміністрацією. Запалають шини. 

Володимир Мицик відповідь Олександру Беліменку: прошу трошки терпіння, зовсім 
скоро буде звіт голови облдержавдміністрації. Не треба маніпулювати. Читайте звіт, а вже 
потім робити висновки. Що стосується спорту, я можу сказати як керівник управляння, що у 
нас за 26 років не було зроблено стільки, скільки за останній період.  

 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  
Про передачу нежитлових будівель та споруд позаміського закладу оздоровлення 

та відпочинку «Лісова казка» у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, 
міст, що перебуває в управлінні обласної ради  

 ЗА - “12”, ПРОТИ - “0”, УТРИМАЛИСЬ - “3”, ІНШІ НЕ ГОЛОСУВАЛИ. 
 
ВИРІШИЛИ:  Підтримати передачу нежитлових будівель та споруд позаміського 

закладу оздоровлення та відпочинку «Лісова казка» у спільну власність територіальних 
громад, сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради. 

  
 

 
Заступник голови Координаційного 
комітету ФМР м. Слов'янська                  ______________                            Ю.І.Підлісний 
 
 
 
Секретар  ФМР м. Слов'янська                ______________                           Д.В.Кравченко                                                                                                       


