Найпрекрасніші і водночас найщасливіші люди ті,
хто прожив своє життя, піклуючись про щастя інших
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На міського
голову відкрили
кримінальне
провадження
На чиновників Кіровоградщини заведено 3 кримінальні
справи за матеріалами звернень активістів. У всеукраїнському масштабі ситуація
цікавіша: судами винесено 5
вироків, 39 особам повідомлено про підозру, до суду скеровано 20 обвинувальних
актів, заявлено 13 позовів в
інтересах держави – такими є результати перевірки
інформації з 319 кейсів, наданих активістами Всеукраїнського руху проти політичної корупції «Під контролем»
до Генеральної прокуратури
України у 2016-2017 роках.
Ці дані оприлюднили представники
Всеукраїнського
руху проти політичної корупції «Під контролем» на пресконференції, присвяченій річниці
діяльності організації 26 травня
у Прес-клубі міста Кропивницького. «Реформа децентралізації
дозволила зосередити значні
повноваження, ресурси та кошти
на місцевому рівні» – повідомив
Дмитро Сінченко, координатор
руху «Під контролем» у Кіровоградській області. – «Лише в Кіровоградській області правоохоронці розслідують зловживання
на суму близько 4 млн. грн. Загалом, у всіх регіонах України наші
активісти зафіксували порушень
на суму майже півмільярда гривень, які були скоєні чиновниками та місцевими депутатами. Це
сумарна вартість бюджетних коштів, нерухомого майна та землі,
яку роздерибанили депутати та
чиновники у 2016 - початку 2017
року».
3 березня цього року відкрито кримінальне провадження за
фактами порушень ЗУ "Про запобігання корупції" та статті 22
ЗУ "Про здійснення державних
закупівель" (Обмеження щодо
використання службових повноважень чи свого становища).
Розслідуванням
займається
Управління захисту економіки
Кіровоградської області Департаменту захисту економіки Нацполіції України.
«На початку року Центр медіарозслідувань "Прозоро" опублікував розслідування відносно
діяльності міського голови Кро-

пивницького Андрія Райковича,
а конкретно – про закупівлі пального його підприємством. За цим
фактом порушено кримінальну
справу. Ця інформація стала нам
відома буквально зовсім нещодавно», – розповів Д. Сінченко.
Мова йде про діяльність ТОВ
"Білий Ведмідь", фірми, до засновників якої належав міський
голова Кропивницького Андрій
Райкович. Це підприємство, за
інформацією журналістів, махлювало із цінами на бензин для
комунальних підприємств. Наразі Райкович, після публічного
розголосу навколо цього підприємства, покинув склад його засновників.
Загалом, як повідомив Д.
Сінченко, за трьома із 30-ти підготовлених кейсів вже розпочато кримінальні провадження.
Окрім справи щодо міського голови Кропивницького, це справа
за фактом розкрадання коштів
відділом ЖКГ Світловодської
міської ради на ремонт асфальтового покриття на суму 1,5 млн
гривень. Третя справа стосується начальника управління
капітального будівництва ОДА
Сергія Проненка за фактом тендерних закупівель – розтрачання
бюджетних коштів на суму 1,4
млн гривень, які виділялись на
ремонт одного з ПТУ.
В цілому, представники Руху
та правоохоронні органи співпрацюють за 375 матеріалами.
Як наслідок, у 175 випадках інформація про порушення вимог
законодавства посадовими та
службовими особами регіонального рівня повністю або частково
підтвердилася, правоохоронцями здійснено 266 види реагування (розпочато кримінальні провадження, складено протоколи про
корупцію, внесено подання про
усунення порушень, повідомлено про підозру тощо).
На заході також мав бути присутній представник прокуратури,
відповідальний за співпрацю з
Рухом, але він не з'явився через
нагальні справи. В прокуратурі
пообіцяли найближчим часом
провести спільний із активістами
захід.
Рух «Під контролем»
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Дорогим
кропивничанам
дорогі автобуси

Хочемо ми того чи ні,
але вже потроху звикли до
нового тарифу на проїзд у
маршрутках по 4,50 грн і
наївно сподіваємося на покращення якості перевезень у місті.
А тим більше, коли міська
влада запевняє нас, що контролює цей процес і найближчим часом обіцяє подарувати
місту за наші з вами кошти 20
новеньких великогабаритних
автобусів. Певно, за кермом
будуть привітні і ввічливі водії,
а ми, без жодного остраху забруднити одяг, їздитимемо в
чистому й комфортному громадському транспорті.
Розмови про закупівлю
таких необхідних місту автобусів почалися ще в лютому
цього року; тоді міський голова Андрій Райкович пообіцяв
за 60 млн. грн. придбати 20
великогабаритних автобусів
і тим самим створити конкурентне середовище у сфері
міських транспортних перевезень, поступово витіснивши
маршрутних монополістів. Та
буквально за місяць відповідні
управління міської ради провели більш ретельні розрахунки, і на придбання тих самих
автобусів на нелегітимній сесії
міської ради було виділено
вже 70 млн. грн.
Як можна було прорахуватись аж на 10 мільйонів гривень? Такий «стрибок» цін чи
то фахові «прорахунки» дуже
дивують кропивничан.

Своїми думками про якість
замовлених для містян автобусів та про їхню відповідність
заявленій вартості поділився
голова фракції ВО «Батьківщина» в Кіровоградській міській раді Олександр Цертій:
«Я ретельно ознайомився
з результатами проведення
тендеру, договором про закупівлю та технічними характеристикам замовленого товару
і зробив для себе досить неоднозначні висновки.
Зокрема, передусім обурює той факт, що під час проведення конкурсу тендерний
комітет відхилив пропозицію
українського виробника, який
випускає більш сучасні й значно дешеві автобуси ЛАЗ,
і зупинився на білоруських
транспортних засобах. При
цьому тендерні умови були
прописані таким чином, що
дозволили
постачальникам
пропонувати автобуси, які не
є на 100% низькопідлоговими. Саме тому постачальники
змогли пропонувати на тендері морально застарілу модель автобусів МАЗ-103 серії
МАЗ-103486, які вважались
актуальними і сучасними ще в
90-х роках. За кожну одиницю
цього товару переможцю торгів ТОВ «Торговий дім «Літан»
заплатили близько 3,48 млн.
грн! Цікаво, що інший учасник
торгів – ТОВ «УкрЄвроМАЗ»
на своєму офіційному сайті
в роздріб пропонує автобуси
такої самої моделі за ціною 3,

25 млн. грн. Директор Кропивницького КП «Електротранс»
Олександр Луценко пояснює
такий дивний збіг обставин
тим, що замовник додатково
передбачав доукоплектування автобусів кондиціонерами,
електронними
маршрутизаторами,
GPS-трекерами,
вiдеореєстраторами та камерами відеоспостереження. А
пропозиція ТОВ «УкрЄвроМАЗ» стосувалася автобусів із
базовою комплектацією. Виходить, що доукомплектування 1
автобуса обійшлося міському
бюджету у понад 200 тис грн!
При цьому, в «Основних технічних характеристиках предмета закупівлі», що є додатком до підписаного договору
про закупівлю, відсутній пункт
про наявність системи кондиціювання як салону автобуса,
так і кабіни водія. Тобто, кошти
закладені, а вимоги щодо доукомплектування
автобусів
кондиціонерами салону в підписаному з постачальником
договорі не зазначені?
Є також зауваження до
технічних характеристик придбаних автобусів. МАЗ-103 не
мають 100% низької підлоги:
висота підлоги в задній частині автобуса вища, ніж у передній і середній, і становить
455 мм. Сидіння в задній частині взагалі розташовані на
«тумбах» і є дуже незручними
для пасажирів, зокрема для
дітей та людей похилого віку.
Продовження на 3 стор.
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Чому ями на дорогах
Кропивницького розмальовані?

Ще наприкінці весни у Кропивницькому громадські активісти почали обмальовувати ями на дорогах фарбою. А
1-го червня, вночі, громадські
активісти та волонтери ГО
"Наш Дім" дісталися й до центральної частини міста, а
саме поблизу міської ради на
перехресті вулиць Гоголя і
Чміленка з В. Перспективною,
та розмалювали яскравими
фарбами ями на дорогах.
Зробили це, як розповідають
самі активісти, щоб закликати
міську владу зайнятися ремонтом
доріг у місті.
Ініціатором такої своєрідної
акції протесту проти міського бездоріжжя та головою Кіровоградського обласного благодійного
фонду "Наш Дім" є телеведучий
Дмитро Завражний, який прокоментував наступне: "Цього разу
ми обводили ями декількома різ-

нокольоровими лініями, аби вже
ніхто не міг ігнорувати наші дії. До
речі, на перехресті між вулицею
Ельворті та Студентським бульваром була величезна яма — по
коліно. Ми її напередодні ввечері обмалювали, поставили знак
"Увага!", і вже зранку цю яму засипали щебенем".
За словами активіста Дмитра,
влада повинна зайнятися ремонтом доріг у місті, адже водії просто
не можуть ними нормально пересуватися, не завдаючи шкоди своєму авто. "От, наприклад, сьогодні
через ями на дорогах я пошкодив
свою автівку, тому вона їде на
ремонт на СТО", — поскаржився
Дмитро Завражний.
Дмитро розповів, що ідея
розпочати таку акцію в нього
з'явилася ще два роки тому, коли
він повертався із Одеси трасою
"Київ-Первомайськ". Через те,
що дорога там була в дуже жах-

ливому стані, в лобове скло його
автівки потрапив камінчик і розбив його. Це вмотивувало Дмитра почати обмальовувати ями в
нашому місті та привертати увагу
влади й громадськості до цієї проблеми.
Слід зазначити, що ця акція
стала доволі популярною та резонансною в місті, і активісти очікують на конкретні дії з боку влади:
"Я гадаю, що наші зусилля повинні
дати відповідний результат. Вже
бачу, що почався суспільний резонанс, і на багатьох ресурсах уже
обговорюють нашу діяльність. Зараз ми намагаємося встановити
причинно-наслідкові зв'язки: хто
відповідає за конкретний відрізок
дороги та хто має робити ремонт.
І я думаю, що буде складена схема цих відповідальних осіб і, сподіваюся, що на них буде певний
тиск, щоб вони виконували свої
функціональні обов'язки".

Наступним кроком активістів
буде оновлення тих ям, які вони
пообмальовували раніше, а також звернення на урядову гарячу лінію за номером 1545. "На
початку весни я їхав із друзями
до Києва через Черкаси і потрапив у жахливу халепу на дорозі
між Кам'янкою та Смілою. Я там
сильно понівечив своє авто, тому
вирішив зателефонував на номер
1545 та пояснити свою ситуацію.
Буквально протягом тижня мені
на електронну пошту надійшла
відповідь від Черкаського облавтодору про те, що ця ділянка
шляху дійсно потребує ремонту,
і цей ремонт невдовзі буде виконано. Декілька тижнів тому ми повторно їхали до Києва і побачили,
що на більшій частині ділянки уже
поклали новий шар асфальту та
зробили ямковий ремонт на меншій частині. Що стосується нашого міста, то з селища Гірничого до

селища Сонячного дуже погана
дорога. Там колись був асфальт,
але від нього вже майже нічого
не лишилося. Я телефонував на
урядову гарячу лінію, і, як я розумію, місцевій владі прийшов "сигнал", і мені зателефонували від
обласної влади, уточнюючи, від
якої до якої вулиці там погана дорога", — додав Дмитро.
На сьогодні розмальовуванням ям на дорогах у Кропивницькому займається приблизно 10-12
осіб, але кількість активістів, за
словами Дмитра, з кожним днем
збільшується. Як стверджує Дмитро, за весь час їхньої діяльності
він не чув жодного негативного
відгуку щодо такої ініціативи. Тож
бажаємо успіхів активістам, адже
саме завдяки таким небайдужим
мешканцям нашого міста життя у
Кропивницькому буде поступово
змінюватись на краще.
Оксана Мицикова

З приходом літа дбайливі
господині починають готувати консервацію на зиму. А
отже, одним із найбільш затребуваних продуктів стає олія.
Саме тому кореспондент "Трибуни" вирішив дослідити ціни у
деяких супермаркетах Кропивницького на соняшникову олію.
Моніторинг ми робили у супермаркетах "АТБ", "Файно-маркет" та
"Копілка".
Першою під час моніторингу
була мережа продуктових магазинів "АТБ".
Ціна на соняшникову олію від
ТМ "Своя лінія" об'ємом 1 л становить 31 грн 70 коп. Олія цієї торгової марки є найдешевшою в "АТБ".
Після цього ми вирушили до
мережі магазинів "Файно-маркет".
Найнижча ціна на олію виявилась
від ТМ "Панянка" – 24 грн 95 коп
за 780 мл.
У супермаркеті "Копілка" найнижча ціна також від ТМ "Панянка"

– 24 грн 99 коп за 780 мл.
Всі мережі супермаркетів, зазвичай, вводять в оману покупця
об'ємами пляшки, де вказують
ціну не за 1 літр олії, а наприклад,
за 750-780 мл і люди думають, що
вони беруть її дешевше.
Коли кореспондент за допомогою простої арифметики вирахував
цінову пропозицію за 1 л олії, то
виявилось, що найдешевша олія
продається в мережі магазинів
"АТБ" ТМ "Своя лінія", а саме 31
грн 70 коп за 1 л олії. Найдорожчою
соняшниковою олією серед найдешевших виявилась олія у супермаркеті "Копілка" –– за 1 л олії ТМ
"Панянка" люди сплачуватимуть 32
грн 50 коп.
Кореспондента "Трибуни" зацікавила цінова політика на олію у
супермаркеті "Копілка", де вказано, що соняшникова олія ТМ "Панянка" продається за соціальною
ціною та "Під патронатом міського голови Андрія Райковича".

Згідно з цією рекламою, саме ця
олія має бути найдешевшою для
малозабезпеченого
населення
(пенсіонерів, осіб, що отримують
малу зарплатню тощо).
Проте виходить, що олія ТМ
"Панянка" у супермаркеті "Копілка"
дорожча від олії тієї ж марки у "Файно-маркеті" на 50 коп за 1 л, а від
олії ТМ "Своя лінія" ("АТБ") дорожча на 80 коп. Дивно, що олія, яка
продається за соціальною ціною,
виявилась дорожчою, ніж звичайна
олія в інших супермаркетах міста.
Чому ціна на олію, яка продається "Під патронатом міського голови
Андрія Райковича" і зазначена,
як соціальна, є найвищою серед
трьох супермаркетів?
Слід звернути увагу на те, що у
міській раді соціально незахищеним громадянам видавали спеціальні картки, щоб вони могли купувати продукти дешевше. Навіщо
тоді вони потрібні, якщо і без цих
карток можна купувати продукцію

в інших торгівельних мережах навіть дешевше, ніж за соціальною
ціною?
Спадає на думку, що завдяки
такій соціальній рекламі у супермаркеті "Копілка" на олію ТМ "Панянка" кропивничан намагаються

ввести в оману.
Аналітичний відділ редакції газети "Трибуна" і надалі буде проводити моніторинг цінової політики
на іншу продукцію за соціальними
цінами.
Оксана Мицикова

На початку червня, через
дорогу від "АТБ", що на Кущівці, буквально за день виріс металевий паркан, і розпочалися
роботи з підготовки земельної
ділянки під нове будівництво.
Це надзвичайно обурило старожилів Кущівки, адже огорожу почали встановлювати на місці фруктового саду, який вони посадили
і доглядали роками. Мешканці
вийшли з протестом, щоб запобігти знищенню зелених насаджень
і не допустити незаконного, на їх
думку, будівництва. На зустрічі з
мітингувальниками був присутній
і голова "земельної" комісії міської
ради Кропивницького Олександр
Шамардін, який переконував людей, шо будівництво цілком законне, і є всі відповідні документи та
дозволи. Цікаво, що ці документи
оформлені на найближчого родича
депутата – його батька, пенсіонера
Сергія Івановича Шамардіна. Саме
він є власником даної земельної
ділянки і може використовувати її
під будівництво та обслуговування
будівель торгівлі.
Зі слів мешканців, їм пообіцяли, що найближчим часом на місці
сільськогосподарського ринку, на
якому торгували переважно овочами, рибою та зерновідходами для
худоби, буде працювати повноцінний ринок і виробники зможуть
реалізовувати свою продукцію у
МАФах площею по 25-30 кв. м. Та
чи зможуть вони сплачувати пану
Шамардіну орендну плату близько
5-6 тис. гривень на місяць? Це вже

інше питання.
Ми спробували з’ясувати, як
пенсіонеру Сергію Івановичу вдалося отримати земельну ділянку,
яку можна використовувати в комерційних цілях, і чи так легко це
зробити іншому пересічному пенсіонеру, якому не пощастило бути
батьком голови "земельної" комісії.
Усе почалося з того, що, ще
будучи депутатом міської ради від
Партії регіонів, Олександр Шамардін придбав у громадянина Тарасова Б. В. земельну ділянку по вулиці
Генерала Родимцева 1 загальною
площею 0,929 га, яку оформив,
звісно ж, на свого батька. Чомусь
отримавши на Кущівці від міської
ради довгоочікувану землю під
будівництво омріяного житлового
будинку (рішення Кіровоградської
міської ради № 3376 від 15.04.2010
року «Про передачу Тарасову Б.В.
безоплатно у власність земельної ділянки на перехресті вулиць
Тульської та Генерала Родимцева), Тарасов Б. В., не зволікаючи,
перепродав її людині з відомим
прізвищем. І щоб придбана земля
приносила родині Шамардіних прибутки, у 2016 році (рішення КМР №
533 від 30 липня 2016 р.) цільове
призначення земельної ділянки
було змінено на «будівництво та
обслуговування будівель торгівлі»,
а землю дозволено використовувати в комерційних цілях. При цьому,
інші пересічні підприємці земельні
ділянки під об’єкти торгівлі отримують виключно через аукціони і
за досить високою ціною. Та Олек-

сандр Шамардін зробив усе набагато простіше і дешевше: витратився лише на розроблення проекту
землеустрою (орієнтовно 3-6 тис.
грн.) і розгорнув будівництво власного ринку на Кущівці.
Уже тривалий час, просто-таки
через дорогу від нового будівництва працюють магазин «АТБ» та
кафе «Баку», які теж розташовані
на землі, що приносить прибутки
родині Шамардіних. Так, у квітні
2012 року Кіровоградська міська
рада (рішення КМР № 1676 від
24.04.2012 р.) тому ж таки батькові
Олександра Шамардіна передала
в оренду земельну ділянку загальною площею 0,1 га по вул. Преображенській 109. Згодом за цією
адресою виросли і вищезгадане
"АТБ" та кафе «Баку». При цьому
орендна плата для власника чомусь була встановлена у мінімальному 3% розмірі (як для бібліотек
чи будинків культури). У той самий
час інші власники об’єктів комерції
сплачують за оренду земельної ділянки від 6 до 12% від нормативної
грошової оцінки.
Місцеві жителі запевняють, що
й сауна, яка розташована навскоси від Кущівського «АТБ», теж є
власністю місцевого депутата і ще
одним джерелом наповнення його
сімейного бюджету.
Наразі мешканцям Кропивницького невідомо, скільки соток
чи може, й гектарів власності міста
голова "земельної" комісії отримав
подібним чином.
Оксана Скрипнікова

соціальні Ціни на продукти від
Андрія Райковича найвищі в місті

Хто і що будуватиме на Кущівці?
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Дорогим кропивничанам дорогі автобуси

Початок на 1 стор.
Тому, починаючи з 2006
року, на заміну МАЗ-103 білоруси випускають МАЗ-203,
який є повністю (100%) низькопідлоговим, має кращий
дизайн та якість компонентів».
«Загалом, до складання
тендерних умов для закупівлі товарів для міста потрібно
підходити більш ретельно й
фахово, враховувати думки
та пропозиції усіх спеціаліс-

тів і депутатів, а не лише тих,
хто входить до складу нинішньої більшості в міській раді.
Потреб у міста дуже багато,
тому міська влада повинна
надзвичайно відповідально
ставитися до витрат кожної
копійки з бюджету міста!» –
наголосив Олександр Цертій.
Тут важко не погодитись!
Чи можливо було зекономити на придбанні автобусів,
ми можемо тепер лише здо-

гадуватись. Та в будь-якому
випадку, нові автобуси для
Кропивницького – це крок
уперед, а їхню якість і комфортність
оцінюватимемо
вже за 3 місяці. А можливо,
ще й контролюватимемо їх
рух за допомогою чергових
дорогих електронних табло
по 30 тис грн за одиницю,
які так подобаються міським керманичами. Та це вже
інша тема для роздумів.
Ольга Швиденко

Хто хоче залишити кропивничан без дешевого
та смачного Новоукраїнського хліба?

1-го червня відбулася комісія з демонтажу тимчасових
споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для
здійснення
підприємницької
діяльності. На засідання комісії було запрошено 14 її членів,
проте присутніх було лише 8
осіб.
Заступник міського голови
Олександр Грабенко відразу запропонував переходити до розгляду демонтажу тимчасових споруд,
які включені до порядку денного.
Проте член комісії Олександр
Цертій, депутат Кіровоградської
міської ради від ВО "Батьківщина"
зазначив: "На минулому засіданні
комісії обговорювалось питання
щодо законності розміщення в місті тимчасових споруд. На сьогодні
ми не знаємо, скільки у нас розміщено законних та незаконних МАФів. Ви (до Олександра Грабенка)
обіцяли, що надасте інформацію
про те, скільки їх наразі в нашому
місті. Тому у мене є пропозиція,
щоб почати сьогоднішнє засідання комісії із заслуховування даної
інформації".
На пропозицію Олександра
Цертія голова комісії Олександр
Грабенко відповів: "Я особисто
говорив, що така інформація буде
відпрацьована, але я не обіцяв
надати її на цьому засіданні. Ми
зараз проводимо інвентаризацію
МАФів, які розташовані в Кропивницькому. Ці питання ми зараз
відпрацьовуємо. Я думаю, що про-

тягом двох-трьох тижнів, щонайбільше місяця, ми всю цю інформацію систематизуємо і надамо
відповідь". Це викликало неабияке обурення у деяких присутніх,
адже, як відомо, депутати міської
ради вже неодноразово зверталися із запитатами про надання дозвільних документів на розміщення МАФів у місті Кропивницькому.
"Я бачу проблему в цій ситуації, тому що неодноразово депутати зверталися до міської ради,
щоб їм надали таку інформацію.
Звісно, її нам ніхто по сьогодні не
надає. Проте МАФи продовжують
стояти, і ніхто їх не чіпає. Тому
пропоную підійти до цього питання системно, щоб усі побачили,
які торгівельні павільйони стоять
законно, а які ні. А потім все це
винести на наступну комісію і демонтувати незаконно встановлені
МАФи. Потрібно, щоб був однако-

вий і справедливий підхід до всіх
підприємців", — зауважив Олександр Цертій.
Олександр Грабенко не погоджувався з тим, що це вибірковий підхід. Проте на думку спадає
лише такий висновок. Адже із 14
торгівельних павільйонів, які були
включені до порядку денного, 7
належать ДАК "Новоукраїнський
хліб".
Депутат міської ради Віталій
Бєлов висловив своє бачення
цієї ситуації: "Я пропоную зробити виїзну комісію, щоб визначити
кількість встановлених МАФів і на
наступній комісії вирішувати питання демонтажу незаконно встановлених павільйонів. Наприклад,
оглянути спочатку центр міста і
відпрацювати, а потім поступово
й інші мікрорайони міста. І тоді
люди побачать, що ми працюємо
не вибірково, а системно. І таким

чином ми наведено лад у місті".
Як бачимо, пропозицій щодо обговорення демонтажу МАФів у місті
достатньо.
Свою думку також вирішив висловити депутат Кіровоградської
міської ради від ВО «Свобода»
Сергій Капітонов: "Шановні члени
комісії, я зараз не хочу нікого звинувачувати, але попередні роки
робота комісії полягала лише в
тому, щоб наповнювати свої кишені грошима власників тих МАФів, які погрожували демонтувати.
Тому я не хочу, щоб ця проблема
заплямувала і нинішню комісію. Я
підтримую пропозицію щодо системного підходу. І прошу вас, наведіть лад із незаконними МАФами в
нашому місті!".
Голова комісії Олександр Грабенко поставив пропозицію Олександра Цертія на голосування, але
її підтримали лише два члени комісії — Олександр Цертій та Віктор
Танцюра. Після цього Олександр
Цертій відмовився брати участь у
роботі комісії і на завершення додав: "Я не бачу сенсу сьогодні працювати у цій комісії. Будемо чекати
від вас на об'єктивну інформацію
щодо МАФів у місті".
Далі депутати, які залишились,
продовжили працювати. До порядку денного було включено 14
питань, 7 із яких стосувалися ДАК
"Новоукраїнський хліб". Досить
дивним є те, що раптово виникла
потреба демонтувати таку кількість павільйонів саме цього підприємства. "Це вже не демонтаж

тимчасових споруд, це знищення
цілого бізнесу. Ми для чого тут зібралися: щоб знищувати бізнес чи
допомагати людям з оформленням документів?" – озвучив свою
позицію член комісії Віктор Танцюра.
Що ж до самого орендаря цих
павільйонів Бориса Пасічника, то
він висловив своє бачення проблеми: "Я півроку тому до вас
звертався (Олександра Грабенка),
ми говорили на цю тему. Мені в
оформленні документів відмовили, проте невдовзі біля мого павільйону встановили МАФ "Формули смаку. Коли я звертався свого
часу до управління земельних відносин, то мені сказали не писати
нічого, бо «в нас зараз мораторій».
Торгівельний павільйон ТМ
"Формула смаку", про який згадувалося вище, встановили півтора
року тому. Постає питання, чому
одним відмовляють у дозволі на
встановлення торгівельного павільйону, а іншим ні. Слід звернути увагу, що така систуація відбувається і донині. Своєю чергою
Борис Пасічник готовий оформити
належним чином всі дозвільні документи та сплачувати кошти за
оренду земельної ділянки. Члени
комісії обговорювали це питання
досить довго й одноголосно прийняли рішення відтермінувати
демонтаж павільйонів ДАК "Новоукраїнський хліб" на тиждень та
допомогти підприємцю Пасічнику
Б.В. з оформленням документів.
Оксана Мицикова

Свавілля кропивницьких посадовців
до місцевого бізнесу

8 червня продавчиня торгівельного павільйону "Новоукраїнський хліб" написала
заяву патрульній поліції на
начальника спецінспекції Кропивницького Андрія Максюту.
Нагадуємо, що минулого
тижня на комісії з демонтажу
тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення
для здійснення підприємницької
діяльності було запропоновано
провести демонтаж 7 МАФів ДАК
"Новоукраїнський хліб".
У четвер, 8 червня, близько
10-ї години ранку до продавчині
"Новоукраїнського хліба", що знаходиться на Центральному ринку,
підійшли двоє невідомих їй осіб,
які поводили себе некоректно.
"Я стояла, працювала, коли
до мене підійшли двоє чоловіків,
і один з них почав одразу пхати
наш рекламний щит прямо мені
в обличчя через вікно. З криками
на мою адресу: "Приберіть свою
залізяку, бо у вас будуть неприємності!", він штовхав залізними
ніжками рекламний щит просто
на мене та відверто погрожував",
– повідомила спантеличена Тетяна, продавчиня кіоску.
Як пояснила Тетяна, чоловіки, які прийшли до неї, не представилися. Тобто, хто це був і що

вони хотіли від неї, Тетяна так і не
зрозуміла: "Якби вони прийшли,
представились і сказали – заберіть, будь ласка рекламний щит,
то я прибрала би без питань.
А він почав пхати його ніжками
мені в обличчя через це віконце.
Я розгубилася, у мене піднявся
тиск. Я третій день працюю на
стажуванні, взагалі не знала, що
таке може бути. Він почав штовхати рекламу, всі покупці, які стояли у мене на той час, розбіглися,
бо злякались".
Коли продавчиня сказала,
щоб чоловік представився, у відповідь почула: "Ніхто. Я не скажу
хто такий".
Поряд із продавчинею в цей
час стояв її чоловік Олександр,
який, за його словами, працював
раніше у міській раді 5 років. Після того, як чоловіки уже пішли,
Тетяна викликала патрульну поліцію, яка швидко відреагувала
та приїхала на місце події.
Трохи згодом, коли невідомі
пішли, то чоловік Тетяни згадав
цих осіб та, щоб перевірити інформацію, переглянув фото, які
розміщені на сайті Кіровоградської міської ради. Продавчиня
Тетяна впізнала цих невідомих
чоловіків – ними виявились голова спецінспекції міськради Андрій
Максюта та начальник управлін-

ня по розвитку торгівлі та депутат
міської ради від фракції "УКРОП"
Сергій Горбовський.
"Люди при владі не повинні
так поводитись. Я також колишній
начальник оперативки, проте ніколи так не поводився. Спочатку
представлявся, а потім пояснював ситуацію", – наголосив обурений чоловік Тетяни Олександр.
Ця подія не минула, звісна річ,
без свідків. Продавчиня Світлана,
яка торгує речами на Центральному ринку навпроти кіоску "Новоукраїнський хліб", розповіла:
"Дисципліну потрібно починати з міськвиконкому. Тому
що з верхів повинен бути такт в
першу чергу. Люди прийшли, не
представились, потім один з них
накинувся, можливо він босяк з
великої дороги, хто це знає? Накинувся на людей з матюками.
Лунала нецензурщина, крики,
суперечки, і вони розказують,
що ми на ринку "базарні баби",
а вони хто? Це знаєте як кажуть,
– "а судді хто?" (цитата з роману
"Горе з розуму" О. С. Грибоєдова). Скільки років тому написано
твір, а він досі актуальний! Тому
нехай читають літератури побільше в міських радах, а не рахують
свої долари!".
Ще один свідок, який спостерігав за цією ситуацією, із сарказ-

мом додав: "З добром до людей!
Добро понад усе!"
Нагадуємо, що члени комісії
з демонтажу тимчасових споруд
торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення для здійснення підприємницької діяльності минулого тижня прийняли рішення відтермінувати питання демонтажу
павільйонів
"Новоукраїнського

хліба" на тиждень та допомогти підприємцю Пасічнику Б. В.,
який є орендарем павільйону, з
оформленням документів. Проте
наразі ситуація виглядає з точністю до навпаки. Невже такими діями керівник спец-інспекції Андрій
Максюта намагався допомагати
представникам малого бізнесу в
нашому місті?
Оксана Мицикова
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Свято розваг, веселощів та морозива
від кропивницьких депутатів
дитина спробувала щось нове та
знайшла собі заняття до душі.
Переконаний, нам це вдалося.
Приємно, що на наше запрошення відгукнулося дуже багато
батьків і дітей з усього міста. Це
ознака того, що батьки, незважаючи на брак часу, піклуються про
своїх дітей і виконують програму
«максимум» з їхнього розвитку
та дозвілля.
Загалом, мені дуже подобається традиція святкування Дня
захисту дітей. У цей день вони
по-особливому відчувають свою
значущість, адже у них є своє
власне свято, свій день.
Дуже хочеться, щоб усі діти
були здоровими, щоб щодня

3 червня на Козачому острові відбулося спортивнорозважальне свято «Країна
розваг», присвячене Дню
захисту дітей. Організаторами святкувань виступили депутати міської ради
Кропивницького від фракції
ВО «Батьківщина» спільно зі
своєю командою громадських
діячів та активістів.
Цьогорічне свято вражало
своєю масштабністю та різно-

плановістю. На площі «Ігор та
розваг» маленьких гостей забавляли аніматори та дарували свої
виступи дитячі творчі колективи
міста. Юні спортсмени із неабияким задоволенням долали смуги
перешкод, займалися скелелазінням та випробовували свої
сили у колективних спортивних
змаганнях. Свої таланти мали
змогу проявити й маленькі художники, які долучились до створення спільного шедевра під на-

відчували себе щасливими, потрібними і батькам, і суспільству.
Діти – це найцінніший подарунок долі. Ми просто зобов’язані
розвивати, підтримувати й заохочувати їх та робити все, щоб
забезпечити дітям гідне майбутнє!» – поділився враженнями
ініціатор проведення заходу, голова фракції ВО «Батьківщина»
в міській раді Кропивницького
Олександр Цертій.
Добре, що в нашому місті є
такі небайдужі депутати й активісти, які послідовно і систематично виконують свої обіцянки
ітапіклуються про маленьких
кропивничан.
Ольга Швиденко

звою «Щасливе дитинство». На
гостей також чекали безкоштовні
майстер-класи з декупажу, мармурування, атракціони, аквагрим, катання на поні, солодощі,
призи та багато іншого.
«Сучасні діти досить вимогливі, їх важко чимось зацікавити
і вразити. Тому нашою метою
було організувати таке свято, на
якому дітям усіх вікових категорій було б дійсно весело й цікаво. Ми зробили все, щоб кожна

У Кропивницькому відбувся всеукраїнський молодіжний
мистецький фестиваль «Art-Залежні – народження».
11-го червня на Козачому острові у Кропивницькому відбувся всеукраїнський
молодіжний
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мистецький
фестиваль
«Art-Залежні – народження». До Кропивницького
завітали сотні гостей із
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різних куточків України.
На фестиваль з'їхалося
близько 300 учасників звідусіль.
На території фестивалю
було розташовано 11 локацій, де учасники могли показати свої вміння. За словами
організаторів, дійство тривало до 21:00. На відвідувачів
фестивалю чекали майстеркласи, боді-арт, виступипи
відомих музикантів та багато
іншого.
"Я дуже задоволена, що
саме так я зі своєю донькою
можу провести час у вихідний день. Замість того,
щоб зараз сидіти вдома, наразі ми тут можемо зібрати
конструктор "Лего", взяти
участь у майстер-класі та
просто насолодитися гарним відпочинком у супроводі
гарної музики", – поділила-
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ся враженями молода мама
Олена.
Відвідувачів фестивалю
також радували виставки
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живопису, скульптури, роботи фотохудожників та ярмарок народних промислів.
Оксана Мицикова
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