ПРОТОКОЛ № 1 
громадських слухань з приводу будівництва автостанції № 2 
по вул. Карпатська в смт. Воловець 
від 10 вересня 2013 р.                                                                 смт. Воловець

Присутні:
1.	Юрченко О.Ю. – голова районної організації ветеранів;
2.	Іванченко С.М. – голова районної спілки «Союз Чорнобиль України»;
3.	Созанський П.Ю. – голова постійної депутатської комісії селищної ради;
4.	Косач І.Ф. – голова постійної депутатської комісії селищної ради;
5.	Козик М.В. – представник ДП «Воловець Електрон-сервіс»;
6.	Тимкович М.В. – представник міжрайонного відділу міліції;
7.	Стельмах В.В. – представник ВАТ «Закарпатавтотранс»;
8.	Іванина М.М. – представник служби автомобільних доріг;
9.	Мисар В.М. – представник Воловецького РЕМ;
10.	 Ряшко М.І. – представник Держземагенства;
11.	Кополовець В.О. – директор КП «Водоканалсервіс»;
12.	 Грига С.В. – заступник селищного голови по виконавчій роботі.

Порядок денний:
	Громадські слухання з приводу будівництва автостанції № 2 по вул. Карпатська в смт. Воловець


Слухали: заступника селищного голови Григу С.В., який розповів присутнім про причини виникнення ідеї будівництва у Воловці автобусної станції № 2, про хід узгоджень даного питання з зацікавленими сторонами та систематичне висвітлення питання на сторінках сайту селищної ради для його обговорення громадськістю. Також відмітив, що заперечень, щодо будівництва, до селищної ради не надходило.
Слухали: представника ВАТ «Закарпатавтотранс» Стельмаха В.В., який розповів про результати моніторингу пасажиропотоку у Воловці на транзитних рейсах, хід узгоджень, перед проектних робіт та вартість необхідної документації, також познайомив присутніх з ескізами майбутньої будівлі.
Слухали: представника Держземагенства Ряшка М.І., який розповів про відсутність правовстановлюючих документів на земельну ділянку у служби автомобільних доріг і належність її територіальній громаді.
Слухали: представника Воловецького РЕМ Мисара В.М., який проінформував присутніх про узгодження всіх витань, щодо виносу електричних ліній за межі будівництва.
Слухали: представника міліції, який висловив побажання обладнати в будівлі кімнату для дільничних інспекторів, на що отримав підтримку і згоду.
Слухали: голову громадської організації Юрченко О.Ю., яка від імені людей похилого віку висловила задоволення планами будівництва автостанції.
Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - немає, «утримались» - немає.
Ухвалили: Звернутися до депутатів селищної ради з пропозицією розглянути на позачерговій сесії питання виділення земельної ділянки під будівництво необхідного для громади та гостей Воловця об’єкта інфраструктури – автобусної станції № 2 вул. Карпатська в смт. Воловець.

Голова зборів                                                       С.В. Грига
Секретар зборів                                                     В.О. Кополовець

