
29 вересня 2020 року Миколаївська обласна територіальна виборча комі-
сія офіційно зареєструвала кандидатом в депутати Миколаївської обласної

ради від ВО «Батьківщина» Еріка Юрійовича Григоряна. Разом з ним обласна ТВК зареєстру-
вала всіх поданих ВО «Батьківщина» кандидатів в депутати Миколаївської облради.

Батьківщина – це те, що є у кожного. Україна – це
наша Батьківщина, яку ми не повинні втратити.  Сьо-
годні ми не повинні втратити можливість бути віль-
ними у своїй країні. Ми не повинні втратити
можливість вільно обирати. Сьогодні ми обираємо
представників своєї Батьківщини, представників
свого регіону, своєї Миколаївської області. Для мене
Батьківщина – це не лише Україна, місце, де я живу,
працюю, місце,  де народилися і виросли мої діти. 

«Батьківщина» – це також і партія, з якою я вистояв
у складні для нас часи правління Януковича. З
«Батьківщиною» я стояв на Майдані, з «Батьківщи-
ною» я був в обласній раді, з «Батьківщиною» в серці
я був і тоді, коли новий обласний партійний її керів-
ник Михайло Соколов, сказав, що я не повинен бути
в цій партії.  І зараз з «Батьківщиною»  в серці я йду
на вибори… Тому що протягом десятиліть ця партія
довела, що її головний принцип – незалежність
України, а  мета роботи – інтереси простих українців,
їхні добробут і достаток. Лідер партії Юлія Тимо-
шенко постійно доводить, що готова відстоювати ін-
тереси звичайних українців.  

Всі ці роки я  також своєю депутатською  діяльні-
стю неодноразово  доводив своїм виборцям та меш-
канцям Миколаївської області, що готовий йти до
кінця, захищаючи інтереси простих українців, а не
представників олігархічних кланів. Коли мені запро-
понували знову представляти «Батьківщину» на цих
місцевих виборах, я погодився, тому що, по-перше,
всі роки моєї депутатської діяльності не відступав від
пропагованих Батьківщиною ідей та ідеалів. По-
друге, Миколаївський обласний осередок очолює
Вадим Підберезняк, з яким ми вже працювали ра-
ніше і який так само є справжнім БЮТовцем. На
жаль, в партійних осередках Миколаївської області
на місцях залишилися люди, яких підбирав на пар-
тійні посади Михайло Соколов та за яких зараз
складно відповідати і самій партії, яка прибрала з
області  Соколова, і самому Підберезняку, який є
очільником обласної організації.   Але я можу відпо-
відати за себе і за свої вчинки. 

Я був з вами тоді, коли місцеві керівники та народні
депутати залишалися глухими до ваших скарг, коли
вони закривали очі на ваші проблеми, я ніколи не від-
мовляв у депутатській допомозі. Разом з вами ми ви-

рішували ваші питання, боролися проти рейдерських
захоплень земель та нападів на сільгоспників; разом
боролися проти незаконного продажу наркотиків в
нашому регіоні; боролися  за те, щоб підприємці
мали місце, де їм працювати і  гідні умови, щоб
АТОвці та їх сім’ї мали житло, а наші діти мали гідні
умови для навчання та фізичного розвитку.  Я завжди
виступав за те, щоб депутат був справжнім пред-
ставником людей, які його обрали,  і жив їхнім жит-
тям.

Зараз я звертаюся до вас та прошу вашої підт-
римки для «Батьківщини»!  Прошу підтримати мене
як представника «Батьківщини», представника вашої
Батьківщини, вашого представника. Так, я вкотре
звертаюся до вас – і в котре вас не підведу, тому
що кожного разу, коли віддавали свій голос
за мене, ви були впевнені, що
маєте свого представника, до
якого можете звернутися в
будь-який час.  Ви були впев-
нені в правильності моїх дій, в
моїй принциповості. 

Зараз я прошу підтримати
мене як кандидата  до Мико-
лаївської обласної ради. Ви
знаєте, що  ваш голос, від-
даний за мене, буде не
просто галочкою в бюле-
тені, не просто номером
в партійному списку. Ви
матимете свого
НАДІЙНОГО 
ДЕПУТАТА В 
МИКОЛАЇВСЬКІЙ
ОБЛАСНІЙ 
РАДІ!

На місцевих виборах 25 жовтня 2020 року  Ерік Григорян балотуватиметься до обласної ради третім номером у
єдиному виборчому списку ВО «Батьківщина» і першим номером в територіальному виборчому списку округу №2.

Кандидат в депутати Миколаївської обласної ради 

Григорян Ерік Юрійович

Ерік Григорян: "Підтримавши мене, 
ви матимете свого надійного депутата 
в Миколаївській обласній раді".
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«Завдання цих місцевих виборів –
навести лад в громадах і в країні загалом!

Команда «Батьківщини»:  
Григоряну вручили партійний квиток

Сьогодні ми входимо в історичний етап для нашої
країни. Зараз ми чітко відчуваємо, що перебуваємо в
хаосі, у вирі подій, через які неможливо спрогнозувати,
де ми опинимося завтра. Згадаймо, з чого все поча-
лося.

Шість з половиною років тому колишній президент
України вирішив передати управління Україною гло-
бальним, сильним, заможним фінансовим транснаціо-
нальним корпораціям. І саме тоді наші ресурси почали
поповнювати рахунки великих корпорацій глобального
рівня, а не державний бюджет. Вони віддали в зов-
нішнє управління Національний банк і всю банківську
систему, передали іноземним наглядовим радам наші
монополії і корпорації, газопроводи, нафтопроводи,
Укрзалізницю, Укрпошту, оборонний комплекс, частину
силових структур і судової системи. Вони зазіхнули на
освіту і систему охорони здоров’я. І найцинічніше –
прикриваючись рейковим патріотизмом, зрадили  укра-
їнські інтереси, підписавши Мінські домовленості, які
загнали мирний процес у  глухий кут і перетворили
війну на політичний важіль і заробляння грошей. Фак-
тично почався процес новітнього колоніалізму України,
яким нас позбавили суверенітету і права розпоряджа-
тися своїм життям, своїми ресурсами і можливостями.

Змучені попередніми п’ятьма роками приниження,
люди на останніх президентських виборах обрали лю-
дину, яка відповідала їхнім очікуванням, хоча його
образ був створений штучно проплаченими інформа-
ційними технологіями. На жаль,  Зеленський пішов хиб-
ним шляхом попереднього президента. Він до
абсолюту довів  новітню колонізацію України. Він про-
довжує ті самі реформи охорони здоров’я, освіти,
науки, які фактично ліквідують ці галузі і не дають мож-
ливість Україні стати розвинутою сильною державою.
Він продовжив здачу України в систему зовнішнього
управління. Але з однією відмінністю – у турборежимі.
Буквально кожен день почали ухвалюватися закони, які
у пришвидшеному режимі виводять наші ресурси з си-
стеми управління України. Керована монобільшість Зе-

ленського ухвалила закон про розпродаж української
землі, дозволивши іноземним банкам розпоряджатися
72% території України. Вони зняли заборону на прива-
тизацію всіх без винятку об’єктів стратегічної власності
України, і тепер президент може продавати все: всі
наші державні банки, аеропорти, порти, НАК «Нафто-
газ», Укрзалізницю, Енергоатом, понад 100 підпри-
ємств промислово-оборонного комплексу в той час,
коли йде війна.

Це нескінченний перелік здачі національних інтере-
сів. Українці вже усвідомили, в яку халепу потрапили
на останніх президентських виборах. Але це не ваша

помилка, вас жорстоко обманули. І це треба якнайш-
видше виправити, щоб дати шанс і собі, і своїм дітям,
і Україні піти іншим шляхом.

Найближчі місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня
по всій країні, мають велику місію, яка полягає в тому,
щоб саме місцеві громади могли привести до влади
сильні  команди, які не сприймають політику новітньої
колонізації України, які готові протистояти центральній
владі. Ці команди мають бути сильними, професійними
і без подвійних стандартів. 

«Батьківщина відповідає цим критеріям. У нас є ядро
сильних людей, які  десятиліттями виборювали право
України бути сильною незалежною суверенною держа-
вою. Ми були в горнилі всіх подій по захисту України.
Ми маємо історію, силу і душу. Ми базуємося на влас-
них переконаннях, і люди відчувають нашу щирість.

Партія «Батьківщина» 20 років бореться за те, щоб
Україна могла стати рівною серед рівних в європей-
ській спільноті країн, щоб Україна на базі своїх унікаль-
них можливостей могла стрімко розвиватися.
«Батьківщина» – єдина команда, яка розробила ці-
лісну, ефективну, всеохопну програму, як підняти
Україну на інший рівень життя. Ми прагнемо, щоб всі
прибутки, які народжуються нашими ресурсами, нале-
жали українській нації. Ми хочемо вивести Україну на
такий рівень розвитку, щоб в осяжній перспективі
вийти на рівень лідерів. Тому що інтелект, духовний
розвиток нації і матеріальні ресурси дозволяють нам
це зробити.

Тож велика місія місцевих виборів – повернути
Україні право розпоряджатися своєю власністю і про-
водити політику у власних національних інтересах.

Завдання цих місцевих виборів – навести лад в гро-
мадах і в країні загалом!» - наголосила Юлія Тимо-
шенко, лідер партії «Батьківщина».

– Коли я спілкувався з
Юлією Володимирівною (Ти-
мошенко - ред.) після мого
призначення, мені серед
інших було поставлено за-
вдання повернути в партію
весь той партактив, який ра-
ніше з різних причин зали-
шив ряди «Батьківщини».
Провести роботу з тими, хто
раніше був у партії та ефек-
тивно може допомагати і
брати участь в її житті. Мова
йде не про політичні розбіж-
ності, а якісь особистісні
конфлікти з тими людьми,
які були раніше в партії.
Тому я з багатьма людьми, в
тому числі і з Еріком Григо-
ряном, проводив таку ро-
боту. У підсумку він прийняв
рішення повернутися і в
своєму регіоні займатися
партійними питаннями. Тим
більше, як я подивився, він
на минулих парламентських
виборах показав дуже непо-
ганий результат, і я розумію,
що у нього вже є певний рі-

вень електоральної підт-
римки і висока впізнаваність
на території 131-го округу.
Але головне – це його ба-
жання.

Наша політична сила йде
до місцевих рад однією ве-
ликою і потужною коман-
дою. Наше головне гасло
полягає в тому, що політика
повинна залишитися в
Києві, а на місцях ми маємо
вирішувати на сам перед
побутові і повсякденні про-
блеми людей. У команді
«Батьківщини» сьогодні ба-
гато представників різних
професій: вчителі, лікарі,
викладачі, підприємці, керів-
ники ОСББ, спортсмени
тощо. Всі наші кандидати –
це ті люди, які мають підт-
римку серед населення.
Радий, що Ерік Григорян
сьогодні є частиною нашої
великої і дружної команди, –
зазначив Вадим Підберез-
няк.

Лідер Миколаївської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Вадим
Підберезняк вручив партійний квиток ексдепутату Миколаївської облради Еріку
Григоряну, який на місцеві вибори йде разом з політсилою.

Про це повідомляє пресслужба партії.
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- Еріку Юрійовичу, не так давно у микола-
ївській пресі з’явилася інформація про те,
що Ви після п’ятирічної перерви поверну-
лися в ряди ВО «Батьківщина». Якщо це
так, то з чим пов’язане таке Ваше рішення?

- Офіційно до «Батьківщини» я повернувся
трохи більше двох тижнів тому, вже отримав пар-
тійний квиток. Мені б не дуже хотілося згадувати
про ті події 2015 року, які змусили мене піти з
«Батьківщини», партії, якій вірою і правдою я
служив чимало років. Але змушений робити це
сьогодні, щоб люди розуміли, що не з власної
моєї доброї волі це все відбулося. Але для мене
честь повернутися в ідеологічно близьку для
себе партію. Зараз лідер партії Юлія Володими-
рівна Тимошенко поставила задачу повернути
Україні право розпоряджатися своєю власністю
і проводити політику у власних національних ін-
тересах. Ця задача стосується і регіонів нашої
країни: ми повинні зробити наші громади силь-
ними, дати їм нарешті розпоряджатися своїм
майном, керувати своїми бюджетами, не зале-
жати від центральних органів у вирішенні своїх
місцевих проблем. Це буде тоді, коли в місцевих
радах будуть сильні представники громад, які в
питаннях місцевого значення не будуть підлаш-
товуватися під народних депутатів, губернаторів,
а самі будуть їм вказувати, що потрібно грома-
дам. Це якраз про мене: я ніколи не підлаштову-
вався, коли справа стосувалася інтересів
місцевих мешканців, і, якщо їм потрібно було ви-
рішувати те чи інше питання, я намагався його
вирішити, незалежно від «бажань» нардепів, ке-
рівників області чи державних органів. Тому що
так і має бути: народ у нас джерело влади, тому
потреби народу, а не можновладців, повинні
бути першочерговими. 

- Останні п’ять років Ви були та сьогодні
продовжуєте бути депутатом Южноукра-
їнської міської ради. До того обиралися до
Олександрівської селищної ради, Возне-

сенської районної ради та у 2010-му до Ми-
колаївської обласної ради. Такий солідний
представницький досвід за плечима допо-
магає вирішувати проблемні питання ви-
борців?

- Безсумнівно, допомагає. Весь час, поки я був
та продовжую бути депутатом, до мене звер-
таються люди. Вони діляться зі мною тим, що у
них болить, діляться тими проблемами, вирішу-
вати які всі чомусь відмовились: і народні депу-
тати, і місцеве керівництво, і правоохоронці.
Багато депутатських звернень та запитів було
направлено за ці роки. Іноді було достатньо
лише однієї моєї зустрічі з керівником чи то ради,
чи адміністрації, щоб питання людини зрушило
з мертвої точки. Часто все впирається в те, що
місцева влада та чиновники просто не хочуть по-
вернутися лицем до людей, які їх обрали, вони
ніби існують окремо, живуть в іншому світі… Я
допомагав і школам, і дитячим садкам, спортив-
ним секціям, нашим воїнам АТО та їхнім сім’ям.
Про це добре відомо тим, хто слідкує за моєю
депутатською діяльністю, і тим, хто мене підтри-
мував всі ці роби та обирав своїм представником
в тій чи іншій раді. 

Як депутат я завжди намагався, щоб кошти
місцевого бюджету не розпорошувалися на
якість дрібниці чи йшли на якість нікому не по-
трібні витрати, а спрямовувалися на нагальні по-
треби громад. Особливо мене турбувало
питання використання комунального майна, яке,
на мою думку, повинно приносити зиск громаді,
а не лише окремим її представникам. Воно не
повинно віддаватися за копійки в приватні руки,
громада має використовувати своє майно ефек-
тивно. Саме цього я домагався, будучи головою
постійної депутатської комісії з управління кому-
нальною власністю в Южноукраїнській міській
раді. Та саме через це я нажив собі чимало во-
рогів, які вже спали й бачили як задарма, кори-
стуючись прогалинами в законі, забрати собі те,
що належить усій громаді. Але я не змінив свою

життєву позицію та продовжую відстоювати інте-
реси простих громадян.

Так само депутатський досвід допомагає мені
у конфліктних ситуаціях у самих представниць-
ких органах. На жаль, деякі народні обранці хо-
чуть отримати для себе якісь переваги разом з
депутатським мандот та значком. І дійсно, таких
прикладів ми знаємо чимало: і посади в кому-
нальних підприємствах, і отримання квартир на
«особливих» умовах,  приватизація за безцінь
орендованого майна, виграні тендери «влас-
ним» підприємствам… І за все це вони розрахо-
вуються власними голосами в голосуванні за
важливі для громади питання. Тим самим такі
депутати перестають бути представниками гро-
мади, вони представляють лише тих, хто з ними
«домовився». За всі роки депутатства я бачив
таких «депутатів», і знаю, що саме через них гро-
мади багато чого втрачають. Я жодного разу не
дозволив собі втратити честь носити звання «де-
путат», не продав свій голос. Чого радив би і
майбутнім депутатам, особливо молоді, яка го-
това зараз змінювати свої міста і села на краще,
але не готова до тих «спокус», які їх чекають в
депутатському кріслі.

- Які проблеми у Миколаївській області, на
Вашу думку, є найгострішими та потре-
бують швидкого вирішення?

- Знаєте, це питання, мабуть, потребує окре-
мої розмови. Як Ви самі згадали, мій представ-
ницький досвід роботи в органах місцевого
самоврядування, від селищної до обласної ради,
дає змогу бути максимально наближеним до жи-
телів громад. Я добре знаю, з якими пробле-
мами вони кожен день стикаються. І в різних
населених пунктів ці проблеми абсолютно різні,
індивідуальні, так би мовити. Але є й спільні бо-
лючі питання. Ті ж дороги, високі тарифи на ко-
мунальні послуги, поступовий занепад
інфраструктури тощо. Невеличкі села, що лиши-
лися без шкіл, садків, амбулаторій, а деякі й без
магазинів, просто вимирають. І їх зовсім ніхто на-
віть не намагається рятувати! У селах побільше,
великих громадах, місцева влада дбає більше не
про благополуччя односельчан, а про власну на-
живу. Це неприпустимо. Чимало власних питань
мають міста та містечка. І куди не глянь, скрізь
щось робиться не так, скрізь не вистачає профе-
сійних рук. 

За останні роки багато проблем накопичилося.
І мені є що згадати в плані їх вирішення. Наприк-
лад, гучна справа з рейдерськими захопленнями
земель наших фермерів у Миколаївській області
та напади на них. У минулому році бандити про-
сто перейшли всі межі здорового глузду: вони
ледь не кожного тижня скоювали напади на аг-
раріїв Веселинівщини, Вознесенщини, Брат-
щини. Підпалювали будинки, зв’язували, били
господарів, залякували їх. Справжнє беззаконня
призвело до таких от страшних наслідків. І я не
міг лишитися осторонь. Ми з фермерами зорга-
нізувалися і дали відсіч негідникам. І це питання
я досі тримаю на контролі. Це якраз показник
того, що ніхто не хоче вирішувати місцеві про-
блеми, проблеми конкретних громадян. І нам
просто доводитися вирішувати їх самостійно.
Тому депутатами повинні бути сміливі люди, го-
тові до труднощів. 

Ще однією проблемою нашого регіону є виро-
щування нарковмісних рослин та торгівля нар-
котичними засобами. Багато років існував цілий
наркотрафік, через який наркотики з Миколаїв-
щини, в тому числі з Вознесенська, поставля-
лися до Києва, Одеси, інших міст. Я
неодноразово піднімав цю тему, щоб правоохо-
ронці нарешті зайнялися боротьбою з наркотор-
говлею, а не покривали цих «наркобариг»,
отримуючи від них бариші. Ми ж хочемо мати
здорову націю, здорових дітей, але нічого не ро-
бимо, щоб наркотики зникли з, можна сказати,
вільного продажу. Так я підтримував проєкти із
залучення дітей та молоді до спорту, популяри-

зації заходів, які б дозволяли забрати дітей з ву-
лиці, щоб вони знайшли собі цікаві заняття, роз-
вивали свої таланти, яких у них безліч. І тут я
хотів би звернутися до батьків, щоб вони не були
байдужими до своїх дітей в цьому плані, бо
якраз байдужість штовхає їх на пошуки чогось ін-
шого, якихось занять, які їм тільки шкодять.

- Вже чимало років поспіль Ви очолюєте
громадську організацію «Ветерани-прикор-
донники Миколаївщини». У чому полягає ро-
бота Вашої ГО?

- Наша громадська організація існує вже шість
років. Почалося все з задуму зібрати разом вої-
нів-прикордонників з Вознесенська. А з часом ГО
збільшувалася, до нас приєднувалися колишні
прикордонники з сусідніх населених пунктів, рай-
онів. І сьогодні ми вже солідна громадська орга-
нізація, яка налічує близько двох сотень членів.
За нашої ініціативи у Вознесенську в парку 1
Травня було встановлено пам’ятний прикордон-
ний знак, біля якого кожного року збираються
прикордонники з різних куточків Миколаївської
області. Ми збираємося, проходимо строєм мі-
стом, а вже потім у майже родинному колі роз-
мовляємо про життя, згадуємо роки служби,
загиблих побратимів. Намагаємося також всі-
ляко допомагати побратимам, коли щось у них
трапляється. І як голова ГО від своїх товаришів
я завжди відчуваю підтримку, вони готові йти зі
мною пліч-о-пліч у боротьбі за справедливість,
на них завжди можна покластися.

- Трохи більше року минуло від позачерго-
вих парламентських виборів. Наскільки за
цей час змінилася ситуація у країні, у на-
шому регіоні, на місцях?

-  Я був одним із тих, хто у 2019 році балоту-
вався до Верховної Ради України на своєму рід-
ному 131-му окрузі. Ще тоді я попереджав, що у
парламенті наш округ має представляти та лю-
дина, якій ми довіряємо, яку добре знаємо, в якій
ми впевнені, яка, зрештою, живе поруч з нами,
якій ми б могли заглянути в очі та спитати: «А що
ти зробив для нас, для Вознесенська, Южно-
українська, Веселинового, Доманівки, Єланця…
?» Не впевнений, що обраний нардеп за цей час
встиг просто об’їхати наш округ, адже він нема-
ленький, проблем також має немало. Те, що
бачу я зараз, це лише пусті слова, знову пусті
обіцянки і ніяких реальних справ. Але маємо те,
що маємо… Проблеми не вирішуються, вони
лише накопичуються, повторюся. Ці наслідки
маємо від непрофесійних дій окремих людей при
місцевій владі та  в місцевих органах самовря-
дування. І так тривати далі не може.

- Наступні місцеві вибори мають пройти
вже за новим законодавством: не так давно
парламентарі прийняли Виборчий Кодекс.
Як Ви вважаєте, чи волевиявлення по-но-
вому дозволить покращити стан справ
(економічних, соціальних тощо) у місцевих
радах, у громадах?

- Не думаю, що від того, як саме проходити-
муть вибори залежить благополуччя простих
громадян. Можна багато розповідати про краще
майбутнє і з пропорційною, і з мажоритарною си-
стемами голосування, обіцяти «золоті гори», як
то звикла робити більшість кандидатів у депу-
тати чи очільників громад. Але ж дороги від обі-
цянок більше не ремонтуються, зарплата не
збільшується, хліб у магазині не дешевшає. Вва-
жаю, що все залежить від команди, з якою ті чи
інші партії йдуть на вибори. Важливу роль відіг-
рає професіоналізм всіх кандидатів, їхній досвід,
бажання працювати, а також глибинне розуміння
всіх наявних проблем регіону та бачення шляхів
вирішення цих проблем. От і весь секрет…

Пресслужба депутата 
Южноукраїнської міської ради 

Еріка Григоряна

1. Першочергові  та соціальні потреби те-
риторіальних громад, допомога у вирішенні
найбільш кризових питань.

2. Підтримка децентралізації та надання
громадам більших повноважень щодо вирі-
шення місцевих питань та наповнення місце-
вих бюджетів.

3. Створення умов для розвитку інфра-
структури регіону та впливу цього фактору на
економіку Миколаївської області в цілому та
її територіальних громад зокрема.

4. Пошук способів ефективного вирішення
питання недостатності питної води в регіоні
та підвищення її якості, ефективних методів
її очищення; використання води для поливу,
відновлення систем зрошення.

5. Врахування інтересів малих та середніх
агровиробників, розроблення заходів їх підт-
римки, зупинення рейдерських захоплень зе-
мель та сільгосппідприємств. 

6. Посилення економіки регіону завдяки
програмам підтримки малого та середнього

бізнесу, створення нових робочих місць за
рахунок залучення інвестицій та збільшення
інвестиційних проектів.

7. Покращення сервісу  житлово-комуналь-
них послуг  та якості таких послуг.

8. Посилення заходів боротьби з наркотор-
гівлею  та незаконним вирощуванням нарков-
місних культур, попередження наркоманії.

9. Організація заходів дозвілля молоді та
дітей, підвищення рівня фізичного виховання.

10. Збільшення туристичної привабливості

регіону. Посилення захисту заповідників Ми-
колаївської області, недопущення перетво-
рення їх на «зони відпочинку» та нецільового
використання земель заповідних зон.

11. Підтримка комунальних медичних за-
кладів, зокрема в період реорганізації та
створення і функціонування госпітальних
округів.  

Кандидат у депутати Миколаївської
обласної ради від ВО «Батьківщина» 

Григорян Ерік Юрійович

Інтерв’ю з депутатом южноукраїнської мІської ради, головою гро-
мадської органІзацІї «воїни-прикордонники миколаївщиини» ерІ-
ком юрІйовичем григоряном.

Ерік Григорян про минуле та майбутнє у ролі депутата  

ОСНОВНІ НАПРяМКИ МОєЇ ДІяЛЬНОСТІ яК ВАшОГО ПРЕДСТАВНИКА
В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ РАДІ:
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Настав час напередодні місцевих виборів своє
тверде, з притаманною військовою виправкою,
слово сказати миколаївським воїнам-прикордон-
никам!

Вигадувати колеса ми не будемо, тому скажемо
відразу: наш голос за Григоряна Еріка Юрійовича.
Ерік Юрійович – ідейний натхненник та багаторіч-
ний керівник громадської організації «Ветерани-
прикордонники Миколаївщини». Шість років тому
всіх нас – тих, хто у різні часи стояв на варті дер-
жавних кордонів, – він зібрав разом та запропону-
вав створити громадську організацію. Відтоді ми й
працюємо з ним пліч-о-пліч.

Нашу підтримку Е.Ю. Григорян мав у минулому
році, коли балотувався до Верховної Ради України,
матиме він її і сьогодні. Ці роки, які ми працюємо

разом в ГО «Ветерани-прикордонники Миколаїв-
щини», показали, що Еірк Григорян – люди слова,
людина справи. Він – відповідальний, надійний то-
вариш, який готовий допомогти кожному, хто до
нього звернеться за поміччю. Ми, прикордонники,
відчуваємо його підтримку та щире бажання пра-
цювати на благо рідного краю, тому всі його почи-
нання сприймаються нами на ура.

До Миколаївської обласної ради ми маємо об-
рати людей з народу, які розуміють нас, розуміють
наші проблеми та які можуть ці проблеми вирі-
шити. Саме ВОНИ гідні нашого голосу, а не кабі-
нетні чиновники, котрі звикли вилазити зі сплячки
лише напередодні виборів і обіцяти, обіцяти, обі-
цяти, а натомість нічого не робити.

Наша мала батьківщина потребує справжніх за-

хисників, і саме таким захисником простих грома-
дян в Миколаївській обласній раді від Всеукраїнсь-
кого об’єднання «Батьківщина» стане Ерік
Юрійович Григорян! Він може бути впевнений в
підтримці побратимів-прикордонників!

«Не каждому дано право ходить по последним
метрам земли…», так само не кожному дано бути
гідним представником свого народу в Миколаївсь-
кії облраді. Але ми точно знаємо, кому віддамо
свої голоси:

ПРИКОРДОННИКИ «ЗА» ВІДПОВІДАЛЬНОГО
КАНДИДАТА ЕРІКА ГРИГОРяНА!

Олег Дубовой, 
заступник голови 

ГО «Ветерани-прикордонники Миколаївщини»

Миколаївські прикордонники голосують за ГРИГОРЯНА

Маючи таку можливість, зі сторінок газети «Маю право» хотів
би привітати всіх з Днем захисника Вітчизни і святом Покрови Пре-
святої Богородиці!

Насамперед, звичайно, своїх хлопців-прикордонників, з якими ми
вже не перший рік разом. На жаль, життя в цьому році внесло свої
корективи в наші плани і ми не змогли всією нашою дружною роди-
ною воїнів-прикордонників відзначити День прикордонника. Але го-
ловне, щоб всі були здорові! 

Ми свого часу захищали кордони нашої держави. Тепер їх захи-
щають молоді хлопці, яким також хочеться побажати незламності
духу та пильності у несенні служби! Вітаю всіх, хто носить високе
звання захисника України, та бажаю успіху тим, у кого іспит на
нього ще попереду.    

Миру вам, здоров'я і довголіття, бадьорості духу та родинної
злагоди, радості і добра!

Голова ГО «Ветерани-прикордонники Миколаївщини»
Ерік Григорян

Григорян Е.Ю.
кандидат від партії
кандидат від партії

кандидат від партії
кандидат від партії
кандидат від партії

№2 Партія
“Батьківщина”

№1 Партія
“........................”

№3 Партія
“........................”

Крок №1 (обов’язково)

Крок №2 (обов’язково)

Що зробити у бюлетені? Виборчий бюлетень до обласної ради буде мати такий вигляд

Проголосуйте за кандидата зі списку
партії, який вам подобається, 
написавши його номер.

Зробіть позначку у лівому квадраті
біля назви місцевої організації
політичної партії БАТЬКІВЩИНА


