
З 2016 року Миколаєнко пообіцяв відновити пляж на «тому боці»  

Про це мер Херсона Володимир Миколаєнко сказав, звітуючи про свою роботу 

в прямому ефірі «Скіфії» 30 липня 2015 року : 

«Я буваю на наших пляжах. Ми зробили все можливе: облаштували Гідропарк, 

зробили вільний доступ на пляж «Лілея», але не вистачає вільних місць. 

Зараз дуже складна економічна ситуація, і люди не можуть відпочивати на 

море, вони залишаються на річці. Наші діти не повинні відпочивати «на 

асфальті» в школі, вони повинні відпочивати на річці. 

Я хочу в наступному році відновити наш міський пляж, який знаходиться на тій 

стороні. Я думаю, це буде хорошим подарунком місту » 

(http://www.grivna.ks.ua/news/v-2016-g-mikolaenko-obes.. )  

Як же йшли справи перед початком пляжного сезону 2016 року?  

Те, як виглядає пляж в присінок курортного сезону, просто жахає. Він в 

буквальному сенсі перетворився в руїну і приводити його в порядок ніхто не 

планує. 

Нагадаємо, що пляж багато років ділили в судах міська влада і підприємець, 

якому його передали в користування. На території він побудував бар, кафе, 

стоянку і КПП, на якому з відвідувачів вимагали гроші за вхід. 

Торік міська влада за скаргами херсонців в черговий раз «включила господаря» 

і заборонила стягувати гроші за вхід на територію пляжу. Однак адміністрація 

«Лілеї» знайшла інший вихід. З відпочиваючих стали брати гроші за 

перебування під парасолькою, за лежаки, туалет, зберігання речей та інше. 

При цьому на пляжі було не все в порядку з благоустроєм: нескошена трава, 

несправна зливова каналізація, з якої втік струмок нечистот, розкиданий 

будівельне сміття, відсутність вивезення твердих побутових відходів. 

Але те, як виглядає цей пляж сьогодні, напередодні відкриття пляжного сезону, 

взагалі шокує! 

З території пляжу вивезено практично все обладнання. У річку продовжує 

стікати все той же струмок, валяються будівельне сміття, пластик і кульки. 

( http://kherson.net.ua/news/pljazh-lileja-prevratilsja..)  



До кінця 2016 року залишилося менше місяця , пляж перебуває у стані руїн 

після будівництва , а не в процесі будівництва. Тому сміливо можна вважати 

обіцянку Миколаєнка не виконаною. 


