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НА ВЛАСНУ ДУМКУ

ПРОВАЛЬНЕ ГОЛОСУВАННЯ
Южноукраїнські депутати не підтримали розірвання

інвестиційного договору з фірмою, яка орендує «Критий ринок»

«Дивна позиція»,
– екс-депутат Микола Сімченко

про провальне голосування
за розірвання договору з орендарем «Критого ринку»

mayu-pravo.com

Нагадаємо, ТОВ «Гранд Інвест Сер-
віс», отримавши в оренду «Критий ри-
нок», зобов’язалося вкласти 15 млн грн, 
однак не виконує умови інвестиційно-
го договору в повному обсязі. На під-
ставі цього депутат Южноукраїнської 
міської ради Ерік Григорян підготував 
проект рішення про розірвання угоди.

Анатолій Тол-
кач, який висту-
пав доповідачем 
з цього питання, 
пояснив необхід-
ність розірвання 
договору неспро-
можністю інвес-
тора виконувати 
умови угоди (при 
передбачених уго-
дою вливаннях у 
розмірі 4 млн. грн. 
в перший рік він 
вклав лише 1,5 
млн. грн.), а та-
кож неможливіс-
тю облаштування 
заїзду з траси, 

який мала забезпечити міська рада. 
Крім того, під час ремонтних робіт 
ТОВ «Гранд Інвест Сервіс» допустило 
численні грубі порушення.

Присутньому на сесії директору 
цієї фірми Роману Довгаленку теж 
надали слово. Замість нормальних по-
яснень він звинуватив депутатів, що 

ті за 20 років не змогли 
привести ринок до ладу. 
Щодо суттєвого підви-
щення орендної плати 
для підприємців, які 
торгують на ринку, з 25 
до 270 гривень Довга-
ленко також нічого не 
зміг пояснити.

Євген Квасневський 
заявив, що він і його 
фракція будуть утри-
муватися під час голо-
сування. Свою позицію 
екс-мер пояснив тим, 
що розірвання договору 
стане поганим прикла-
дом співпраці з інвес-
торами і в подальшому 
буде відштовхувати їх 
від Южноукраїнська. 

Після цього се-
кретар міської ради Людмила 
Дзюбенко швидко поставила пи-
тання на голосування, хоча депу-
тат Олександр Палій наполягав на  
продовженні обговорення. У під- 

 
сумку  проект рішення про розі-
рвання договору підтримало лише 
восьмеро обранців громади. Проти 
проголосувало четверо, 15 утрима-
лися.

Провальне голосу-
вання за розірвання ін-
вестиційного договору 
з фірмою, яка орендує 
«Критий ринок» і не ви-
конує зобов’язань, про-
коментував екс-депу-
тат Микола Сімченко.

«Всілякі недобропоряд-
ні громадяни намагають-
ся доїти міський бюджет 
будь-якими методами. 
Схоже, що таку тактику 
демонструє і нинішній ін-
вестор «Критого ринку». 
Дивна позиція у цій ситу-
ації депутатського корпу-
су, який в першу чергу по-
винен захищати інтереси 
міста і інтереси міського 
бюджету. Що я можу ска-
зати? Мабуть, є якась зацікавленість в 
цьому питанні в якоїсь частини депута-
тів, а інші повелися на ці інтереси. Я, 
наприклад, особисто бачив, як відомий 
наш тричі несудимий депутат виходив з 
офісу «Критого ринку» не так давно. Ма- 

 
буть, він там недаром був, і результат 
голосування його і тієї частини депута-
тів, які під його дудку танцюють, ма-
буть, тут себе і проявив», – поділився 
своєю думкою екс-депутат Южноукра-
їнської міськради.

На 41-й сесії Южноукраїнської міської ради, яка відбулася 23 серпня, одним з ключових 
питань було розірвання інвестиційного договору з ТОВ «Гранд Інвест Сервіс».
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ДЕПУТАТ ЕРІК ГРИГОРЯН ДОПОМІГ ПРИДБАТИ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПАРТИ
для найстарішої школи Южноукраїнська

Нардеп Лівік
відмовився від будівництва

сонячної електростанції
у Вознесенську,

яке раніше активно лобіював

В ЮЖНОУКРАЇНСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ № 1

ОНОВИЛИ САНТЕХНІКУ

У НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК
З НОВИМИ МЕБЛЯМИ ДЛЯ ШКОЛИ

Позачергову сесію Вознесенської міської ради, яка відбулася 31 
серпня, відвідали нардепи Давид Макар’ян і Олександр Лівік. Високі 
гості вкотре приїхали, аби обговорити питання будівництва соняч-
ної електростанції у Вознесенську.

Як неодноразово заявляли представники парламенту, цей проект для них 
є дуже важливим. Дійсно, якщо простежити всю історію, Лівік з Макар’яном 
активно його лобіювали, маючи власний інтерес. При цьому вознесенцям 
вони обіцяли зниження тарифів на водопостачання та водовідведення.

У підсумку депутати, повіривши запевненням нардепів, у червні 2017-го 
проголосували за створення КП «Альтен», яке мало опікуватися будівництвом 
сонячної електростанції. Потім був тендер, де першим переможцем стала 
фірма, яка не входила «у плани» Лівіка і Макар’яна. Саме тому вони намага-
лися здійснити тиск на мера Віталія Лукова, заявивши, що будівництвом має 
займатися виключно наближена до них компанія.

Звісно, градоначальник не пішов на порушення закону. Втім, перший пе-
реможець незабаром сам відмовився від виграного підряду. Таким чином до 
справи взялося ТОВ «Житлоремонтбуд-Ніка», яке пов’язують з Макар’яном. 
Натомість Лівік на посаду директора КП «Альтен» лобіював свою людину.

У підсумку підрядник попросив розірвати договір, поставивши міську 
раду перед складним вибором. Відтоді й почалися спекуляції і невиправдані 
звинувачення на адресу влади Вознесенська. Не так давно нардепи заявля-
ли, що є купа бажаючих взяти підряд, від якого вже відмовилися дві фір-
ми. Насправді ж претендентів, готових працювати за існуючим проектом, 
немає. Потрібно вносити зміни, заново проходити експертизу, оголошувати 
новий тендер – все це затяглося б на невизначений час.

Соломоновим рішенням стало припинення КП «Альтен» як юрособи. Його 
приєднали до водоканалу, що дозволило заощадити кошти міського бюдже-
ту (утримання комунального підприємства обходилося щомісячно у 60 тис. 
грн.).

Виділені із державної субвенції кошти у сумі 24 млн. грн. потрібно було 
перерозподілити на більш нагальні потреби, ніж лівіківський проект із сум-
нівними перспективами і рентабельністю.

Натомість нардепи здійняли галас. Спочатку поскаржилися губернато-
ру, який, розібравшись у ситуації, вирішив не тиснути на мера і Вознесен-
ську міську раду. Після цього Лівік з Макар’яном пішли «шукати правди» у 
самого президента. Глава держави також не побачив у діях вознесенської 
влади нічого нераціонального. Іміджевий проект обернувся для нардепів 
провалом, провину за який вони хотіли покласти на Віталія Лукова і солі-
дарних з ним депутатів.

Дійшло до того, що нардепи взагалі заявили про припинення будівництва 
сонячної електростанції, а виділені кошти треба витратити на придбання 
томографа. Особливо деструктивну позицію зайняв Лівік.

Свій виступ на сесії гість одразу ж почав з обвинувачень. Нардеп закидав 
владі Вознесенська небажання розвивати місто. Потім почав жонглювати 
цифрами, демонструючи дивну арифметику, мовляв, місто отримало 24 млн. 
грн., три мільйони було віддано на насос, на воду, в результаті чого зали-
шилося… 24 мільйони! При цьому кандидат економічних наук Олександр 
Петрович намагався бути дуже переконливим. Щоправда, далі його виступ 
перетворився на відверте роздратування. Свій спіч Лівік завершив абсолют-
но невдалою аналогією:

«Те, що ви не закриваєте сонячну електростанцію чи комунальне підпри-
ємство – це наполовину вагітний чи ні. Ви хочете бути наполовину вагітни-
ми? Будьте, я в цьому брати участі не буду. І фінансувати на таких умовах 
я теж не буду і відстоювати фінансування цього об’єкта. Процес не пішов. 
Давайте, вирішили ви ставити крапку? Ставте. Закінчіть маніпуляції і пере-
дайте Бузько-Таборівській громаді», – випалив нардеп і ображений покинув 
трибуну.

Напередодні нового на-
вчального року журна-
ліст «Маю право» відвідав 
найстарішу в Южноукра-
їнську школу. Наразі в 
ЮЗШ № 1 імені Захисників 
Вітчизни готовий прийня-
ти дітей з особливими 
потребами єдиний в місті 
підготовчий клас, облаш-
тований спеціалізованими 
партами і стільцями.

Всього у кабінеті №224 та-
ких учнівських місць 12. Кожні парта 
зі стільцем регулюються під індивіду-
альні параметри школярів. Кришка 
парти піднімається, завдяки чому все-
редину можна покласти необхідне для 
навчання приладдя. Комплекти з дю-

жини спеціалізованих парт і стільців 
було придбано за кошти фонду місь-
кої ради на виконання депутатських 
повноважень на загальну суму 60 тис. 
грн. Суттєва частка – 10 000 грн., це 
депутатські кошти Еріка Григоряна.

Адміністрація Южноукраїнської 
гімназії №1 звернулася до депута-
та міської ради Еріка Григоряна з 
проханням посприяти придбанню 
сантехнічного обладнання.

Ерік Юрійович відгукнувся. Так, з 
фонду Южноукраїнської міської ради 
на виконання депутатських повнова-
жень було виділено 2,5 тис. грн.

На ці кошти було придбано два 
комплекти раковин і змішувачів для 
санвузлів у кабінети №103 і №130, а 
також змішувач для медичного кабі-
нету.

Новий навчальний рік для учнів 5-Б класу третьої школи став особливим. Те-
пер у закріпленому за ними кабінеті стоять зручні парти зі стільцями. Комфорт 
відчуватиме і вчитель, адже його робоче місце облаштоване новим письмовим 
столом.

Все це було придбано завдяки депутату Южноукраїнської міської ради Еріку 
Григоряну. Ще в липні до нього звернувся батьківський комітет 5-Б класу ЮЗШ 
№3 з проханням посприяти придбанню стільців, сидінь для них, комплектів спи-
нок, а також столу вчителя.

У підсумку на останній сесії Южноукраїнської міської ради з депутатського 
фонду Еріка Григоряна було виділено 13,5 тис. грн.

«Нова українська школа» задає нові стандарти, але, як це часто буває, дер-
жава впроваджує реформу, «забуваючи» забезпечити відповідне фінансування. 
Тому, коли до мене звернулися батьки п’ятикласників із проханням посприяти 
придбанню необхідних для навчання меблів, я з розумінням поставився до цьо-
го. Сподіваюся, зручні парти допоможуть учням здобувати освіту у комфортних 
умовах, щоб вони показували кращі результати», – прокоментував Ерік Григо-
рян.
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Новое большинство в Южноукраинском горсовете
СМЕНИЛО ГЛАВ ДВУХ ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЙ

ПРАВООХОРОНЦІ ПРИПИНИЛИ «РЕЙДЕРСЬКЕ» ЗАХОПЛЕННЯ
МАЙНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

ЧИ ЗАКОННО
ВСТАНОВЛЕНО
ЛАЙТБОКСИ?

На 41-й сессии Южноукраинско-
го городского совета состоялась 
смена председателей двух депу-
татских комиссий.

Так, вместо Эрика Григоряна по-
стоянную комиссию по вопросам 
управления коммунальной собствен-
ностью, административно-терри-
ториального устройства, развития 
общества, децентрализации, иннова-
ций и инвестиций возглавил Андрей 

Зеленюк. Николаю Борцу доверили 
пост главы комиссии по вопросам 
образования, здравоохранения, куль-
туры, спорта, социальной защиты на-
селения и СМИ. Ранее ее возглавляла 
Елена Захарова.

Автор проекта решения о прекра-
щении полномочий председателей 
двух комиссий Сергей Горностай с 
мнимым благородством заявил, что 
не имеет претензий к ним и предлага-

ет сменить их 
лишь с целью 
ротации.

С л е д у е т 
отметить, что 
бывшие пред-
седатели за-
долго до сес-
сии написали 
заявления о 
снятии с себя 
полномочий. 
Причиной по-
служило не-
согласие с 
п о л и т и к о й , 
проводимой 
так называ-
емым новым 
большинством 
в горсове-
те, нефор-
мальным лидером которого является 
«трижды судимый» депутат Сергей 
Горностай.

В частности, Эрик Григорян в 
комментарии «Маю право» объяснил 
такой шаг невозможностью больше 
препятствовать лоббированию инте-
ресов бизнесменов, имеющих нега-
тивное влияние на местный парла-
мент.

– Когда заговорщики формирова-
ли новое большинство, была достиг-
нута договоренность  о  разделе сфер 

влияния  в Южноукраинске. Молча 
наблюдать за этим, я не собираюсь, 
но, к сожалению, как председатель 
комиссии я уже не могу эффективно 
бороться. Без поддержки   депутатов    
из   нового большинства возмож- 
ности остановить этот беспредел нет, 
а участвовать в нем и разделять от-
ветственность, я не буду. Я не дер-
жусь за эту должность, жаль только, 
что у меня мало таких же принципи-
альных единомышленников, – про-
комментировал депутат.

Завдяки належному про-
цесуальному керівництву та 
скоординованій роботі Воз-
несенської місцевої прокура-
тури, працівниками Возне-
сенського відділу поліції та 
управління захисту економі-
ки в Миколаївській області  
викрито молоде подружжя - 
жителів м. Вознесенська, 21 
та 24 років, які наприкінці 
минулого року та на початку 
цього року за попередньою 
змовою, шляхом підроблен-
ня документів на активи 
підприємств протиправно 

заволоділи майном сільсько-
господарських підприємств 
Братського та Вознесенсько-
го районів, що заподіяло ве-
лику шкоду, яка за попере-
дніми підрахунками склала 
понад 10 млн грн.

У ході проведення санк-
ціонованих судом слідчих 
дій, правоохоронцями попе-
реджено протиправне заво-
лодіння правопорушниками 
майном інших сільськогоспо-
дарських підприємств Возне-
сенського району.

6 вересня 2018 року, на 

підставі зібраних у кримі-
нальному провадженні без-
заперечних доказів, вказа-
ним особам повідомлено про 
підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, 
передбаченого ч 3 ст. 206-2 
КК України (протиправне за-
володіння майном підприєм-
ства, установи, організації, 
що заподіяло велику шкоду).

Досудове розслідування 
триває.

За інформацією
Вознесенської

місцевої прокуратури

Эрик Григорян

Николай Борец Елена Захарова

Андрей Зеленюк

Южноукраїнці, як пішоходи, так і водії, часто нарікають на 
встановлені на розділювальній смузі по проспекту Незалежності 
лайтбокси. Дійсно, ці конструкції суттєво зменшують кут огляду, 
що може призвести до ДТП.

Після численних звернень громадян депутат Южноукраїнської 
міської ради Ерік Григорян взявся перевірити законність їх розмі-
щення на головній вулиці міста. Для цього він звернувся із запита-
ми до виконавчих органів.

Слід зазначити, що лайтбокси встановлювало ПП «Артлайн» – 
фірма, яка належить дружині місцевого бізнесмена, екс-депутата 
від партії «Сильна Україна» (сателіт сумнозвісної Партії регіонів) Во-
лодимира Дюкарєва. Той, у свою чергу, як відомо мешканцям Юж-
ноукраїнська, є приятелем одіозного Сергія Горностая.



«Маю право на власну думку»
Видавець – редакція.

Засновник – Вуїв Оксана Вікторівна.
Реєстраційне свідоцтво:

МК №1075-572/ПР від 26.04.2016 р.
Адреса: м. Вознесенськ, вул. Соборності,33, офіс 362.

Головний редактор

Тетяна ШУМІТОВА
Контактна інформація

Телефон – (095) 702-48-27
E-mail: mayupravo16@gmail.com

Газета віддрукована ФОП РУМЯНЦЕВА Г.В.,
м. Миколаїв,

вул. Бузника, 5/1
з електронних носіїв, наданих редакцією.

Тираж – 10000 прим.
Відповідальність за достовірність інформації

несуть автори.
Думка авторів може не співпадати з точкою зору редакції.

Рукописів не повертаємо.

4 12 вересня 2018 рокунаш сайт: mayu-pravo.com

Чотири роки тому, напе-
редодні Дня Незалежності 23 
серпня 2014 року, на Сході 
України в Амбросіївці Доне-
цької області загинув її чо-
ловік Олег Бабкевич. Осиро-
тіла сім’я, в якій залишились 
дружина та троє дітей. Хто 
міг тоді, допоміг їм пережити 
страшне горе. Не залишив-
ся осторонь і Ерік Григорян, 
який на той час був депута-
том Миколаївської облради. 
Він надав матеріальну допо-
могу і запевнив, що не зали-
шить цю сім’ю в будь-яких 
життєвих ситуаціях.

Свої обіцянки він підтвер-
див - допоміг в цьому році 
придбати необхідні для шко-
ли речі і канцтовари для сина 
загиблого воїна.

«Ми не можемо повернути 
дітям батька, а дружині чо-

ловіка. Але наш обов’язок - хоч 
в чомусь замінити загиблого 
Олега. Матеріальна допомо-
га - це той мізер, що ми мо-
жемо дати дітям загиблого 
за країну героя. На жаль, про 
такі сім’ї, зазвичай, згадують 
тільки у свята або річниці. А 
ми їм потрібні кожен день! 
Кожен день селищна рада і 
представники влади повинні 
цікавитися потребами сімей 
учасників АТО, кожен день 
вони повинні вирішувати їх 
проблеми, запитувати в них, 
що їм потрібно. Ніхто цього 
не робить... Як же ми буде-
мо виховувати підростаюче 
покоління, якщо не цінуємо 
значимість таких подвигів, 
значимість того, що немає 
з нами людини, яка віддала 
життя в мирний час, щоб 
ми жили у своїй країні. Ми не 

звертаємо увагу на такі речі, 
проходимо повз, тому що 
вбивство наших хлопців на 
Сході вже стає чимось буден-
ним, звичайним. Ми забуває-
мо, що зобов’язані їм, зобов’я-
зані їх дружинам, зобов’яза-
ні їх дітям. Я не хочу бути 
байдужим до таких речей, і 
буду надалі допомагати ро-
дині Олега Бабкевича. І хочу, 
щоб це робила також місцева 
влада, можновладці», - висло-
вився Ерік Григорян.

Нагадаємо, Указом Пре-
зидента України № 754/2014 
від 6 жовтня 2014 р. «за осо-
бисту мужність і героїзм, ви-
явлені у захисті державного 
суверенітету та територіаль-
ної цілісності України», Олега 
Бабкевича  було нагороджено 
орденом «За мужність» III сту-
пеня (посмертно).

Збір до школи завжди становить складнощі для батьків. Особливо,
якщо сім’я залишилася без годувальника. Труднощі в цьому році виникли
і у Олени Бабкевич з Олександрівки Вознесенського району.

Для тих, хто не залишається байдужим до проблем сімей загиблих воїнів АТО, 
надаємо реквізити банківської карти Олени Бабкевич:

Номер картки 4149 4978 6311 1706 Бабкевич Олена.

ЕРІК ГРИГОРЯН ДОПОМІГ
РОДИНІ ЗАГИБЛОГО ГЕРОЯ ОЛЕГА БАБКЕВИЧА

22 вересня 2018 року 
в місті Вознесенську за 
ініціативи міського голо-
ви, під патронатом голо-
ви Миколаївської обласної 
д е р ж а в н о ї 
адміністра-
ції та Між-
н а р о д н о г о 
саміту мерів 
відбудеться 
благодійний 
вечір під 
символічною 
назвою «На-
роджені перемагати».

Кошти, отримані в ре-
зультаті благодійного ве-
чора, підуть на придбання 
спеціально пристосованого 
автомобіля для перевезен-
ня осіб з обмеженими фі-
зичними можливостями.

На учасників заходу 
чекає: презентація соці-
ального мультимедійного 
проекту від Ірини Озимок, 
засновниці Міжнародно-
го саміту мерів, керівни-

ка Програми місцевого 
економічного розвитку 
WNISEF; виступи україн-
сько-італійського проекту 
Boxedge&Maryana Bodnar 

Project - унікального, інте-
лектуального синтезу елек-
тронної музики та класич-
ного співу (відео-арт іта-
лійської художниці PZ), та 
Аліси Петрик, Гран-прі, 
лауреата міжнародних 
конкурсів і фестивалів; 
інструментальні шедеври 
у виконанні львівського 
гурту «ROCKOKO»; поєди-
нок з кікбоксінгу за зван-
ня Інтерконтиненталь-
ного чемпіона за версією 

Комбат Самооборона ІСО, 
благодійний аукціон з осо-
бливим лотом від чемпіона 
світу та Європи з плавання 
Дениса Силантьєва, а та-

кож зони 
для спіл-
кування, 
активного 
відпочин-
ку, фото-
сесій та 
вишукане 
ф у р ш е т 
меню.

Мінімальний внесок 
для участі в заході складає 
2000 грн. з 1-ї особи.

Dress code:
casual (вільний).

Місце проведення:
м. Вознесенськ,

вул. Київська, 241.
Вхід за запрошеннями.
З усіх питань щодо бла-

годійного вечора просимо 
звертатися за телефоном 
(05134) 42381 або на ел. 
адресу vozmer2@qmail.com.

Міжнародний день благодій-
ності вперше відзначався 2013 
року, щоб актуалізувати внесок 
усіх благодійників та волонтерів 
у подолання сучасних проблем 
людства, таких як бідність, смер-
тоносні хвороби, неписьменність 
тощо. Відтоді до цього свята ок-
ремі люди, благодійні організа-
ції, бізнес-компанії готують фан-
дрейзингові та промо-акції: жер-
твують одноденну платню або ви-
ручку на добрі справи, продають 
сувенірну продукцію, влаштову-
ють благодійні пробіги, аукціони 
та інші креативні заходи для збо-
ру пожертв.

Три роки тому наближення 
Міжнародного дня благодійнос-
ті стимулювало початок одного 
з наймасовіших флешмобів, Ice 
Bucket Challenge. Кампанія набу-
ла популярності в Україні завдя-
ки соціальним мережам і залучи-
ла до благодійності тисячі людей.

Міжнародний день благодій-
ності був затверджений 17-го 
грудня 2012-го року на 58-му 
пленарному засіданні Генераль-
ної Асамблеї ООН з ініціативи 

Угорщини. 5 вересня було обра-
но не випадково. Це день, коли 
відійшла у кращий світ Мати Те-
реза, яка стала для всього світу 
символом милосердя. У 1979 році 
калькутській черниці вручили 
Нобелівську премію миру за вне-
сок у боротьбу з бідністю. Мати 
Тереза віддала ці гроші знедоле-
ним людям в Індії.

«Зараз, коли потреба в гума-
нітарній допомозі, як ніколи, ве-
лика, і коли кількість біженців і 
переміщених осіб стала рекордно 
високою з часу закінчення Другої 
світової війни, благодійність віді-
грає дедалі важливішу роль у за-
доволенні потреб людей», - зазна-
чив генеральний секретар ООН 
Пан Гі Мун у своєму посланні з 
нагоди Міжнародного дня благо-
дійності.

«Завдяки своїм ресурсам, 
знанням і творчому потенціалу 
благодійні та добровільні органі-
зації будуть безцінними партне-
рами у справі здійснення нового 
порядку денного в галузі сталого 
розвитку до 2030 року», - йдеться 
в Аддис-Абебській програмі дій.

5 ВЕРЕСНЯ —
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ

БЛАГОДІЙНОСТІ

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ
У БЛАГОДІЙНОМУ ВЕЧОРІ

«НАРОДЖЕНІ ПЕРЕМАГАТИ»
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