
У заяві Гніванського міського голови щодо ВАТ «Гніванський кар’єр» 

виявились як правдиві так і напівправдиві факти 

 

Юлія Бараболя 

Володимир Кулешов повідомив напівправдиві дані, щодо розподілу коштів 

МР. 



Гніванський міський голова після того як його облили кров’ю зробив заяву 

на своїй сторінці у Фейсбук. Там він розповів хто на якого думку і чому це 

зробив. Він вважає, що це сталось через роботу Гніванського кар’єру, який не 

закривають.   

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2151307881777944&id=10

0006962591385  

Теза 1. Чесно кажучи, при вирішені наших глобальних завдань громади 

(організації будівництва нового підприємства вартістю 600 млн євро, 

будівництва сонячної електростанції - 100 млн євро, початку реалізації 

проекту модернізації приміщень дитячих садків ( 1 млн євро - кошти ЄС), 

початку будівництва сучасного спортивного комплексу біля ЗОШ №1 (19 

млн грн - кошти на початок з обласного бюджету)… займатися таким 

дрібним «лайном» (вибачте за непристойне слово), яке хоче поставити 

перешкоди в роботі, просто немає часу.. 

Аргументи і докази:  

За даними програми ЄС http://com-dep.enefcities.org.ua/novosty-y-

sobytyya/vnedrenye-proekta-com-dep-v-gnyvany-startovalo-1-

maya/?fbclid=IwAR0l9eoKVXxX8vqzCfxVrsPOirV-ZoyLDTyY-

7yTJBrz7UqMoURTA3ZBraM  вказано, що цифри в заяві міського голови і 

заяві ЄС збігаються. Загальний бюджет проекту складає 970,913.00  євро, з 

яких фінансування ЄС складає 757,312.00 євро (78%), власний внесок 

Гніванської міської ради – 213,601.00 євро (22%). Це найбільший проект за 

підтримки ЄС на теренах Вінницької області, який реалізовується у саме м. 

Гнівань. 

ВЕРДИКТ: ПРАВДА 

Теза 2. Ціною питання було підприємство, яке є найбільшим платником 

податків в бюджет нашої громади, по-третє, на цьому підприємстві працює та 

отримує зарплату біля 800 мешканців громади. 

Аргументи і докази: На сайті Вкурсі 

https://vkursi.pro/card/00292385?fbclid=IwAR2Nul95GO5r-

CcaMflWKfKiC63HcZpt0OEcK0pMUPrR5TU44woUHpV95Qw  на сторінці 

ВАТ "ГНІВАНСЬКИЙ КАР'ЄР" вказано, що підприємство не має боргів і 

виплачує кошти місцевій раді. Окрім цього ми дізнаємось про те, що кар’єр 

не має боргів взагалі та те, що він вчасно проходить перевірки та немає 

ніяких правопорушень.  
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ВЕРДИКТ: ПРАВДА 

Теза 3. Це найбільший проект за підтримки ЄС на теренах Вінницької 

області, який реалізовується у саме м. Гнівань. 

Аргументи і докази: Під час пошуку інформації не знайдено її у повному 

обсязі. Теза підтверджується на сайті ЄС http://com-

dep.enefcities.org.ua/novosty-y-sobytyya/vnedrenye-proekta-com-dep-v-gnyvany-

startovalo-1-maya/?fbclid=IwAR23kkdpkHgdMDzWZncdylLlcS-

_OJAi73vcyhkxJT4O1zUCrET1Cxce9OY , проте немає даних стосовно 

фінансування інших проектів Вінницької області. 

ВЕРДИКТ: НАПІВПРАВДА 
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