
Юлія Тимошенко звернулася до 
Уповноваженого Верховної Ради з 
прав людини Валерії Лутковської 
із заявою, у якій вимагає забез-
печити її право на захист та про-
контролювати доставку на допит 
свідка у справі Щербаня.

Текст заяви:
«Печерським районним судом 

м. Києва на 4.03.2013 за кло-
потанням слідчого Генеральної 
прокуратури України призна-
чено судове засідання у кримі-
нальній справі щодо вбивства 
Євгена Щербаня по допиту чер-
гового, так званого, свідка обви-
нувачення на стадії досудового 
розслідування.

Враховуючи події, що відбува-
лися на попередніх засіданнях, 
а саме: сплановані незаконні дії 

пенітенціарної служби шляхом 
складання сфальшованих ак-
тів про нібито мою відмову від 
участі в судових засіданнях, що 
призвело до моєї недоставки до 
суду та проведення допитів, так 
званих, свідків обвинувачення 
без моєї участі, що порушує мої 
права на захист, змушує мене 
наголосити на наступному.

 Цим зверненням я хочу пере-
свідчитись, чи здатна Уповнова-
жена з прав людини, незважа-
ючи на те, що вона призначена 
на цю посаду Партією регіонів, 
захистити моє право бути при-
сутньою на суді у справі щодо 
вбивства Євгена Щербаня.

Режим Януковича нама- 
гається засудити мене до дові-
чного ув`язнення без моєї учас-

ті. У той же час, донецька мафія 
намагається вплутати мене у 
вбивство, яке вони самі вчини-
ли.

Незважаючи на стан мого 
здоров`я, призначаються судо-
ві слухання, що, з урахуванням 
Конвенції проти тортур, визна-
ється тортурами, вимагаю, щоб 
мене доставили в суд у будь-
який спосіб.

Вимагаю від Вас здійснити 
контроль за моєю доставкою в 
суд 4.03.2013 року та направити 
для цього Вашого уповноважено-
го представника, який особисто 
проконтролює процес доставки.

Юлія Тимошенко
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Юлія Тимошенко вимагає від Уповноваженого 
з прав людини забезпечити її право на захист
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Об’єднана опозиція знову протестувала проти 
влади і знову на БеТееРах. Так назвали черкаські 
журналісти та громадські діячі важку техніку. Що-
правда, Анатолій Бондаренко служив на такі маши-
ні, і каже, що це БРДМ  — броньована розвідувально-
дозорна машина.

Акція приурочена 3-й річниці (роковинам) пре-
зидентства Януковича та правління Тулуба у рам-
ках народного трибуналу. Нагадаємо, що Черкаська 
опозиція вважає 25 лютого, коли розпочав свою ді-
яльність президент Янукович, не радісною, а жа-
лобною подією, тому здійснила ходу «Похорон де-
мократії».

«Вільне серце» 
Батьківщини молодої

 Обласна громадська організація  
«Батьківщина молода» запланувала до 
8 березня яскраве дійство. Активіст 
організації Тетяна Артеменко поділилася 
намірами: «У Долині троянд міста Черкас 
ми запустимо десятки повітряних ліхтариків 
у формі сердець на знак підтримки 
лідера опозиції Юлії Тимошенко та інших 
політв’язнів в Україні. Ми назвали свій 
захід «Вільне серце» — саме таке сердце 
має Юлія Володимирівна з її прагненням 
до волі, стійкістю до випробувань, які 
не мають випадати на жіночу долю. Тож 
ми запрошуємо всіх сміливих, молодих і 
свідомих черкащан долучитися до нашої 
акції 8 березня о 18.00 у Долині троянд». 
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Б А Т Ь К І ВЩИН А
МОЛОДА

Голова обласної партійної 
організації  ВО «Батьківщина» 

Анатолій Бондаренко

Л Ю Б І  Ж І Н К И !

Керівник фракції ВО «Батьківщина» 
У Черкаській обласній раді 
Володимир Гресь

Від щирого серця вітаємо вас зі світлим святом 8 Березня! 
Бажаємо, щоб у ваших серцях завжди розквітала весна! 

Тепла і затишку в оселі, гармонії в родині.

Кажуть: без верби і калини – нема України. Як нема її без 
мелодійної пісні, якої вчить свою дитину ненька, без материнської 

щирої ласки, яка так властива жінкам-українкам.

Щастя і кохання вам, дорогі наші неньки, дружини, подруги, 
донечки, коліжанки! Здійснення мрій! 

А ми обіцяємо бути для вас надійною опорою!

Наш ювілейний 100й випуск!  Дякуємо, що ви з нами!
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Зрозуміло, що обласна  влада сьогодні не хоті-
ла віддавати головну площу міста опозиціонерам у 
своє так зване «свято», тому міськвиконком нама-
гався заборонити ходу.

Черкаські опозиціонери Анатолій Бондарен-
ко, Володимир Гресь та Микола Булатецький (ВО 
«Батьківщина»), Леонід Даценко, Наталія Старікова 
(«Фронт змін»), Юрій Ботнар («Свобода»), Віталій 
Іляшенко («Удар») гуртом зібрали перед «Будин-
ком торгівлі» кількасот людей та рушили колоною 
до Соборної площі, вигукуючи гасла «Банду геть!», 
«Зека — на нари!» Черкаські «батьківщинівці» роз-
горнули великого плаката «ЮЛІ ВОЛЮ!» з вимогою 
визволити лідера опозиції Юлію Тимошенко.

Влада вивела на Соборну площу своїх активістів 
та підневільних бюджетників. Очолювали провлад-
ний майдан Ігор Мельников, керівник  фракції ПР у 
міськраді, підприємець Володимир Ходак. Були там 
і ректори найбільших університетів Анатолій Кузь-

мінський (ЧНУ ім .Б. Хмельницького) та Юрій Лега 
(ЧДТУ), було чути голос давньої русофілки, дирек-
торки Черкаської школи №27. «Прийшли і лікарів».

Коли два ворожі табори зустрілися на Соборній 
площі, то слова шанувальників Януковича і Тулуба 
вже важко було розібрати, бо їх заглушували ви-
гуки опозиціонерів  «Ганьба!», однак голос одного 
з регіоналів відчайдушно пролунав: «Тулуб послан 
нам богом!».

Провладна партія  виставила довгий ряд напів-
порожніх партійних палаток, а також прикрилася 
кордоном міліціонерів.

Як не намагалися перекричати обурені бабусі-
регіоналки своїх супротивників, але опозиціонерів 
прийшло у кілька разів більше та налаштовані вони 
були рішуче. Суцільним фронтом вони відтіснили 
провладний майдан та «захопили» броньовика, як і 
минулого тижня. Схоже, що ті бронетранспортери 
вже стали невід’ємною частиною революційної бо-
ротьби об’єднаної Черкаської опозиції. Буде жаль, 
коли їх, врешті,  заберуть…

Треба сказати, що черкаські лідери опозиції гід-
но встояли на ногах навіть тоді, коли у них почали з 
боку провладців летіти незрозумілі предмети. Так, 
у керівника обласної партії «Батьківщина» Анато-
лія Бондаренка поцілила пляшка з рідиною (не ля-
кайтеся, не коктейль молотова), якоюсь гримучою 
«Кока-колою».  Обласний депутат міцно встояв, 
не злякався, як Віктор Федорович славнозвісного 
яйця.

Собі на підтримку влада привела молодь у олім-
пійському одязі. Яка роль тих юних хлопців та ді-
вчат, ми не знаємо, можливо, просто розбавити 
старіючий електорат. Юнь не надто дерла горло на 
підтримку  лідерів регіоналів. Одначе, були серед 
провладного майдану й такі, які, певно, святкували 

день гранчастого стакана, бо від них добряче тхну-
ло етанолом.

Обласні «покращувачі» вмикали сирени та псев-
допатріотичні пісні на всю гучність, аби заглушити 
голос невдоволеного народу. Це вкрай роздратува-
ло деяких опозиціонерів і вони звалили  гучну ко-
лонку, обірвавши святковий концерт регіоналів.

Люди підхопили одноголосно та лунко корот-
ку резолюцію опозиційного майдану: «Зека — на 
нари!»

Людмила Коваленко

У Черкасах Микола Томенко 
презентував «Альбом малюнків» 

Тараса Шевченка
Усвідомлюючи важливість гідного відзначення 

200-річчя від дня народження українського генія, 
Фонд Миколи Томенка «Рідна країна» разом із відо-
мими вченими та громадськими діячами вже другий 
рік поспіль реалізовують низку проектів шевченкоз-
навчого спрямування. Зокрема, як відомо, у мину-
лому році в рамках проекту «Шляхами Тараса Шев-
ченка» було презентовано факсимільне відтворення 
«Альбому Тараса Шевченка 1845 року».

Готуючи до видання перший за хронологією «Аль-
бом малюнків Тараса Шевченка 1841-1843 рр.», іні-
ціатори виходили з того ж принципу: максимально 
відтворити роботи великого майстра, зберегти ко-
жен порух руки Тараса Шевченка олівцем чи пером 
у його альбомі.

До  першого «Альбому» входять рисунки 1841-
1843 років, виконані художником у Петербурзі, та 
краєвиди Києва, типи селян і численні ескізи, етюди 
та начерки до «Живописної України», «Селянської 
родини», зроблені під час першої подорожі поета 
Україною 1843 року. Більшість рисунків виконано 
олівцем, в окремих випадках – тушшю-пером.

Унікальність цього видання полягає в тому, що 
вперше на широкий загал представлена факсиміль-
на копія альбому, який до цього часу був доступний 
лише вузькому колу науковців та дослідників.

Багато змін чекає на Черкаси. Прагнення очіль-
ників міста та області до європеїзації дивують чер-
касців усе більше. Так, голова облдержадміністра-
ції торік викорчував давні голубі ялини, які затіняли 
статечну обкомівську гранітну будівлю, повидирав 
зелені насадження на самій площі. Врешті, май-
дан зацементовано, засаджено бідненькими туями, 
влітку на площі працюють «пивнички».

Міський голова Сергій Одарич надто захопився 
кардинальними змінами вул.Хрещатик, заплану-
вав там фантастичні проекти, а сам хоче, як гра-
доначальник, з балкона Будинку Щербини (Палацу 
одружень) споглядати, як повагом та неспішно про-
гулюються щасливі черкащани пішохідною вулицею 
міста, як на веломобілях, на ходулях та канатах 
стрибають еквілібристи. Усі радіють, життя вирує…

Певно, йому ця ідея не дає ні  спати, ні їсти, бо 
ж, не відкладаючи у довгу торбу, мер уже починає 
втілювати намічене.

Так, 26 лютого відбулися так звані громадські 
слухання з приводу змін, які чекають на старовинну 
вулицю міста. У цих слуханнях брав участь керів-
ник обласної організації «Батьківщина» Анатолій 
Бондаренко. Про свої враження він і розповів на-
шому виданню.

«Видно, що проект «Хрещатик — це старт перед-
виборчої кампанії міського голови Одарича. Цього 
мер навіть не приховує. Мене особисто занепокоїло 
те, що під час реконструкції планується обстежити 

та, можливо, вирізати 183 дерева, які вкоренилися 
та ростуть на 5 кварталах вулиці і пам’ятають ба-
гато про життя черкащан. Натомість Одарич пообі-
цяв, що висадять аж 300 нових дерев. Та обіцянки 
мене мало тішать, бо пригадується, як протесту-
вали люди проти знищення Театрального скверу у 
Черкасах, скільки всього тоді понаобіцяно було і що 
з того стало на сьогодні: котлован замість парку. Я 
запитав у міського голови, чи не чекає на Хрещатик 
така сама доля, як і на Соборну площу. Пробачте, 
складається таке враження, що пану Тулубу у Чер-
касах не вистачає донецьких краєвидів, і він вирі-
шив претворити традиційно зелене місто на «степь 
Данєцкую», де нема ні рослинки, ні травинки, одні 
гранітно-бетонні плити. Нам тут ще териконів не ви-
стачає для повного щастя. Та про терикони краще 
змовчу, бо ще, не доведи господи, нашим міському 
та обласному «покращувачам» стрельне в голову 
«геніальна» ідея насипати поперед облдержадмі-
ністрації кучуругу. Особисто мені мер пояснив, що 
бачить себе градоначальником і після 2015 року, 
тому, якщо дерева не приживуться, це свідчитиме 
про його поразку. Дай боже, щоб таки прижилися, 
бо дерева не винні у політичних смаках черкасців.

Я дуже сумніваюся, що оте зборище, яке міська 
влада назвала громадськими слуханнями, має хоч 
найменьше право так називатися. І ось чому… Ніко-
го насправді не збирався слухати міський очільник. 
Він просто доводив до відома, що буде робити. Про 
це свідчить його реакція на репліку одного літнього 
чоловіка, який побажав, щоб вулиця Хрещатик ста-

ла вулицею тиші, а не розваг, бо ж там проживає 
значна кількість пенсіонерів. На що Сергій Олего-
вич відповів: «Хочете тиші — їдьте жити у Мошни». 
Та й слухачів від громади на тих зборах було неба-
гато, мені здається, з півтора десятки, а то майже 
всі — міськвиконкомівські працівники. Люди пере-
ймаються бідністю, побутовими проблемами і сум-
ніваються, що реконструкція Хрещатика — головна 
проблема Черкас. Нагадували мерові і про вікна-
склопакети, які влада обіцяла задешево кожному 
черкащанину, і про обіцяний автобан до Києва. Та 
у міського голови на думці одне: «Проблеми людей 
були й будуть, а Хрещатик треба реконструювати». 
Схоже, у Одарича з’явилася нова цяцька-забавка 
під назвою  «Хрещатик», — каже Анатолій Бонда-
ренко.

Керівник фракції «Батьківщина» та колишній 
голова облради Володимир Гресь теж помічає 
перекоси у питаннях розвитку міста. «За час голо-
вування Сергія Олеговича значна частина підпри-
ємств міста закрилася або ж «на ладан дишуть». 
Серед них машинобудівні  підприємства «Богдан», 
«Темп»; Тютюнова фабрика, «ДОК». Натомість на-
будовано розважальних закладів: «Дніпро-плаза», 
«Караван», «Любава» та багато інших. Ось і нова 
ідея з Хрещатиком — це теж робота у напрямку зве-
селяння людей замість зміцнення їх матеріального 
забезпечення, створення надійних  робочих місць 
із хорошим заробітком. Складається враження, що 
Черкаси перетворюються на великий базар», — ска-
зав Володимир Анатолійович.

Тулубу гола Соборна площа нагадує «степь Данєцкую»,  
а Одарич не награється Хрещатиком?
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Ч е р к а с ь к а  о п о з и ц і я
з а к л и к а є  д о  р е в о л ю ц і ї

з  Б Т Р і в

Черкащани 

пишуть листи

Юлії Тимошенко
Черкаська обласна організація «Батьків-

щина» підхопила всеукраїнську ініціативу  
та проводить акцію «Владо, схаменись! Сво-
боду політв’язням!» на підтримку свого лі-
дера, Юлії Тимошенко. «Батьківщинівці»  
надсилають листи-звернення  Президентові 
України з вимогами припинити тортури і 
визволити Юлію Тимошенко та Юрія Лу-
ценка із в’язниці. Також люди пишуть ві-
тальні листівки до 8 Березня особисто Юлії 
Тимошенко з теплими словами підтримки 
та привітаннями. Усі листи від черкащан 
8 березня буде доправлено до Харкова ав-
топробігом та передано лідеру опозиції. 
Також у цей день під стінами Харківської 
лікарні планується імпровізований мітинг-
протест. 
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Маньківський район
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Тальнівський район
 Тальнівська влада відвертається 

від селян

Районна партійна організація ВО «Батьківщина» 
продовжує добиватися справедливості від Тальнів-
ської районної державної адміністрації у вирішенні 
питання укладення договорів оренди землі для се-
лян з Колодистого.

Керівництво району обрало позицію «моя хата 
скраю» і почало звинувачувати орендарів з Коло-
дистого у недоброчесності. Про це влада написала 
у районній газеті «Колос Тальнівщини». У замітці, 
подано цитати з минулого номера газети «Бать-
ківщина» та всіляко «мотивовано», що людям не 
можна дати землі через помилки «попередників». 
Мовляв, коли укладалися договори оренди колиш-
нім сільським головою Валентиною Журавель, було 
допущено порушення: орні землі були записані як 
сіножаті та пасовища. А  це інший розмір податку.  
«Чесна» Тальнівська райдержадміністрація розі-
бралася у такому неподобстві та вирішила коло-
дистенцям не давати більше землі взагалі. Ходять 
чутки, що ту землю вже наділили чи то герою-регі-

оналу Бобову, чи то місцевому спонсору Мовчану. 
Кінців не знайдеш...

Тим часом люди, які живуть на землі своїх ді-
дів, ошукані. У районній газеті про колодистенчан 
зневажливо сказано, мовляв «Приходили. Крича-
ли. Просили. Погрожували». Але «шара», як пише 
невідомий автор статті, закінчилася. Нічого собі 
«шара»! Люди кров’ю й потом заробляють собі 
шмат хліба! Це шара для «героїв», які напівдаром 
позахоплювали пів-України і випивають з наших се-
лян останню кров.

Скажемо так, жителі села Колодисте не проти, 
щоб в угодах змінили призначення землі, як нале-
жить. Це, зрештою, не проблема для людей. Вони 
не повинні розбиратися у тонкощах  юридичних 
документів... Проблема ж у тому, що голова рай-
держадміністрації Бардадим рішуче не хоче продо-
вжити договори про оренду із селянами взагалі. Ми 
не віримо, що раніше районна влада не бачила цих 
проблем з документами. Просто тепер їм це дуже 
вигідно.

                                                                                                                          В.В. Бережний,

                                                                                                                 ВО «Батьківщина» 

Селянам з Пугачівки Уманського 
району «відрізали» воду, щоб ті 

не шукали правди
У селі Пугачівка Уманського району люди хотіли 

збудувати водогін. З цією метою у 2010 році час-
тина мешканців села організувалася в кооператив. 
Зібрали кошти по 3500 грн. з кожного двору. Зібра-
ні гроші передбачалися на виготовлення технічної 
документації та будівництво водогону. Будівель-
ним справам кооперативу сприяла сільська рада 
с.Пугачівки на чолі з головою Поліщуком О.В. та 
секретарем сільської ради Овчинник В.М.

За зібрані кошти побудовано 9 км водогону із 148 
точками для споживачів води. 

Та радість людей була недовгою. Водогін почав 
постійно виходити з ладу. Селяни раз пораз зда-
вати по 200-300 гривень на ремонт. Зрештою, тер-
пець у людей урвався і вони звернулися до сіль-
ської ради з проханням роз’яснити, куди діваються 
кошти і чому немає належного водопостачання.   
З’ясувалося, що технічну документацію ніхто і не 
брався виготовляти, а сам водогін ніде на балансі 
не перебуває.

З ініціативи організації «ВО «Батьківщина» в Пу-
гачівці та за підписом кількох мешканців села до 
слідчих органів району направили звернення з про-
ханням допомогти розібратися у непростій ситуації, 
у якій опинилися люди. В грудні 2012 року надій-
шла відповідь, що складу економічного злочину не 
виявлено і звернення направлено у сільську раду 
для реагування.

З кінця грудня 2012 року та у січні 2013 року сіль-
ська рада двічі збирала сходку села з означеного 
питання. Та замість того, щоб навести лад у справі, 
сходка перетворилася на самосуд над людьми, які 
посміли звернутися до слідчих органів. Нинішня го-
лова сільської ради Овчинник В.М. (обрана у верес-
ні 2012 року) не змогла пояснити, куди подівалися 
кошти на якісний водогін, тому було прийнято рі-
шення ініціаторам звернення «відрізати» воду, щоб 
не шукали правди.

Марія Кузьмич,
голова Пугачівської організації 

ВО «Батьківщина» 

Уманський район
Володимир Гресь: 

«Чигиринці платять за воду утричі більше, ніж черкащани»

«Покращення», які так довго і красиво обіцяла Партія регіонів перед виборами, повною мірою 
починають втілюватися по всій Україні й, зокрема, у Черкаській області, тільки з точністю до на-
впаки. 

Так, рішенням виконкому Чигиринської міськради у 2013 році для чигиринців затверджено 
нові розрахунки за надані послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Влада 
мотивує такі кроки тим, що тарифи нібито не переглядались протягом останніх трьох років. 
Тариф за водопостачання підвищили одразу на 50%, а за відведення – на 30%. Якщо у 2009-2012 
роках за водопостачання у Чигирині платили 5,15 грн./м3 а за водовідведення – 6,20 грн/м3, то 
у 2013 році вже 7,70 грн./м3 та 8,55 грн./м3 відповідно. 

Треба сказати, що відповідальність за це рішення повністю покладається на партію влади, 
оскільки усі члени виконавчого комітету Чигиринської міської ради є представниками Партії ре-
гіонів.

Таким чином, чигиринські тарифи у кілька разів перевищують черкаські. У 2013 році такі «по-
кращення»  чекають людей у більшості районах області.  А жителі Лисянки взагалі п’ють «зо-
лоту» воду, бо ж сплачують аж 17 грн./м3 за водопостачання та 10 грн. /м3 за водовідведення. 

Тальнівчани побоюються, що в 
районі не буде де здобути повну 

загальну середню освіту 
Оптимізація для освітян і жителів району стала 

актуальною і болючою. Причина в тому, що у селах 
зменшується кількість дітей.

Як повідомив на сесії районної ради  начальник 
відділу освіти  Тальнівської райдержадміністра-
ції Синьогуб В.М.,  питання про закриття шкіл не 
стоїть. Мова йде про те, щоб позбавити ІІІ ступеня 
Гордашівський НВК, Онопріївську та Зеленьківську 
школи. Це означає, що навчальні заклади стануть 
дев’ятирічками. Шаулиський і Піщанський навчаль-
но-виховні комплекси заплановано обмежити І сту-
пенем, тобто вони стануть початковими. На такі змі-
ни потрібна згода депутатського корпусу.

Чи згодяться на оптимізацію депутати? Згадаємо, 
що у 2011 році у Тальянківської та Романівської шкіл 
уже відібрали ІІІ ступінь. Тоді на сесії районної ради 
під загрозу оптимізації потрапила також і Білашків-
ська школа, але її відстояли: за  реорганізацію про-
голосували лише 2 депутати,  із 47.

А що дала оптимізація Тальянківській школі? Бор-

ги із зарплати? Сільська рада дає ще більшу суб-
венцію на школу, як раніше. Такі питання необхідно 
обговорювати з громадою, а не  одноосібно вирішу-
вати працівникам відділу освіти та райдержадміні-
страції.

Депутати фракції ВО «Батьківщина» у Тальнів-
ській районній раді категорично проти  оптиміза-
ції. Адже Зеленьківська школа пишається великою 
кількістю медалістів з числа випускників; крім того, 
сільська рада дає субвенції на школу. То про яку 
оптимізацію  може йти мова?

Іще важливе питання: оптимізація зачепить учи-
телів. Де знайти роботу вчителю в селі, якщо його 
скоротять? Влада повсякчас декларує нові робочі 
місця… але на папері…

Конституцією України гарантовано: «Кожен має 
право на освіту. Повна загальна середня освіта є 
обов’язковою».

Та де ж її здобути,  коли у районі із 26 сільських 
шкіл залишиться лише 11, які зможуть надати повну 
загальну середню освіту.

В.В.Бережний,   

ВО «Батьківщина» 

Влада «замутила» 204 тисячі 

гривень

Як стало відомо нашій газеті, у Катеринопільсько-
му районі кудись поділися 204 тисячі гривень, які 
мали повернути місцевим перевізникам за пільговий 
проїзд. 

Відділом соціального забезпечення райдержад-
міністрації перераховано означені кошти, однак 
до адресата вони не дійшли. У чиїх кишенях осіли 
великі гроші розбиралося районне КРУ та обласне 
управління боротьби з економічною злочинністю. 
Про результати цих інспекції «Твоя Батьківщина» по-
відомить згодом.

12 лютого у селі Кищенці Маньківського райо-
ну відбулася сходка села.   Одне з важливих пи-
тань - звіт голови села Ігоря Віштака про роботу 
Кищенецької сільської ради у 2012 році.

Голова села Кищенці  обирався від ВО «Бать-
ківщина». На його підтримку  на сходці висту-
пила голова фракції «Батьківщина» у  районній 
раді Юлія Панчук-Золотухіна.

Ігор Анатолійович є наймолодшим сільським 
головою у районі. Але за період перебування на 
посаді голови зробив досить багато конкретних 
справ.

Зроблено ремонт дитячого садочка. Зокрема 
відремонтовано систему опалення, проведені 
ремонти в спальнях, підведена вода, перене-
сено котельню до  приміщення, замінено ка-
налізацію. А це векикий обсяг робіт, тим паче 

у той час, коли держава не підтримує село.  У 
результаті доброї  роботи  відкрито другу групу 
дитячого садочка. 

У приміщенні сільської ради зроблено хоро-
ший ремонт, тепер туди не соромно зайти для 
вирішення справ селян.

На всі звернення, які надходять до сільського 
голови,  у нього не формальний підхід. Кожне 
важливе  питання Ігор Віштак виносить на об-
говорення виконавчого комітету або на сесію 
сільської ради, тримає питання на контролі до 
повного його вирішення.

На численні прохання рибалок в центрі села 
відкрито любительський ставок. Молодий голо-
ва підтримує розумну ініціативу жителів села.

Приділяє значну увагу благоустрою. Прибе-

режна смуга була розчищена від чагарників.

У цей час, коли стоїть питання в районі про за-
криття бібліотек, скорочення працівників  у Ки-
щенцях відновлено роботу дитячої бібліотеки.

Звісно, у голови Кищинецької сільської ради 
ще багато планів і проблем. Нагальним є ремонт 
дороги Кищенці-Маньківка. Голова повсякчас 
намагається достукатися до обласного автодо-
ру. Переймається автобусним сполученням села 
з райцентром.

Селяни підтримали звіт   голови Ігоря Вішта-
ка, задоволені  його ініціативами та навіть апло-
дували.

Якби ж таких молодих, грамотних та добро-
совісних фахівців та побільше, то й справи  у 
селах були б значно кращими. 

Наймолодший сільський голова 
у Маньківському районі - добрий господарник
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Володимир Матюша, який прославився тим, що 
під час парламентських виборів 2012 року з’їв прото-
кола однієї з дільниць 197 виборчого округу, сказав, 
що за гроші поїв би їх  усі.

Такі наміри висловив пан Володимир в інтерв’ю ко-
респондентам ТВІ, які оприлюднили журналіcтське 
розслідування «Особливий формат. Канівський ві-
рус» про те, чому вибори у 197 виборчому окрузі ви-
знали недійсними.

Нагадаємо: у жовтні 2012 року на парламентських 
виборах Володимир Матюша висунувся кандидатом 
по 197 округу за мажоритарними списками. Офіційно 
Володимир Миколайович – самовисуванець. Також 
Матюша є членом Партії пенсіонерів України.  Але 
з інтерв’ю видно неозброєним оком, що Володимир 
Миколайович працював на Губського, а значить – був 
його технічним кандидатом.

Під час опрацювання протоколів з дільниць Матю-
ша вихопив одного з них та, за розповідями спосте-
рігачів і свідків подій, почав його жувати.

Сам Матюша тепер каже, що то журналісти так усе 
подали, але, зрештою, за гроші він би поїв хоч усі 
протоколи. Ми відтворимо слова Володимира Ми-

колайовича без цензури та редагування, бо ж мова 
кандидата в народні депутати дуже колоритна, і ми 
не хотіли позбавити читача можливості насолодити-
ся нею. «Ну, накинулися на мене добре… Ну, журна-
лісти зробили, що з’їв – з’їв… Я їм усім розказував: 
якби ж заплатили мені, я б їх усі переїв. Ціна вопро-
са? Ціни вопроса там не стояло. Я стороннік того, 
і навіть в інтерв’ю скрізь даю: я хочу, щоб по 197 
округу вибори були кажді півгоду. (Треба) призна-
чать нові. Ми одремонтіруїм дороги. Ну нічого ж не 
побудовано!»

Журналістам ТВІ Матюша зізнався, що Партія пен-
сіонерів допомагала Губському організовувати ви-
бори. «Шо получилося… Губський (ми ж давали там 
людей і по виборах), то він не заплатив. Каже: «Ко-
манда в мене розікрала». І я лічно зустрічався з Бог-
даном Володимировичем, і казав: «Більшого жлоба, 
як ви, нема». То нас устраюють вибори. Бо по 197 
округу, як буде Губський іти, у нас будуть переви-
бори кажді півгоду».

До слова, той протокол так і не врахували в ко-
місії ОВК. Та й узагалі через низку провокацій і по-
рушень, фальсифікацій протоколів з дільниць Цен-
тральна виборча комісія відмовилася зараховувати 
результати виборів по 197 округу, хоча в опозиційно-
го кандидата Леоніда Даценка є наявні усі протоко-
ли з дільниць з підписами та мокрими печатками, де 
засвідчено його беззаперечну перемогу.

Поки доля 197 округу невідома. Чи будуть переви-
бори ніхто не береться сказати, як і те, чи втрима-
ється купи уся новообрана Рада.

Але мене зачепила за живе розповідь кандидата 
в народні депутати Матюші про буремні часи. Дорогі 
канівчани! Чому ж ви не оцінили такого таланта й 
не обрали його своїм представником у найвищому 
органі державної влади? Він же заради вас їв би ті 
протоколи і вдень, і вночі: і вставав би – їв би, і піді-

ймався б – їв би, і лежав би – їв би, і спав би – їв би.

Володимире Миколайовичу, чому ж ви не сказа-
ли відразу, що голодні, вам би напекли коржів, та 
зом’яли б маку, та намішали б з медом, а ви посіда-
ли б, та й їли… І не мудро? Так і кортить процитувати 
улюблений українцями класичний твір «Сватання на 
Гончарівці» Квітки-Основ’яненка.

«Олексій до Уляни: Коли се правда, що ти ідеш за 
Стецька, що у посміх на увесь город, за навіженого, 
за дурня…

Стецько: Брешеш, брешеш, брешеш! Оце вже, го-
лубчику, брешеш! Тривай лишень: я ще не зовсім 
дурний, а батько каже, коли ще й він не бреше, що в 
мене не усі дома. Та дарма: хоч би і дурний, так хіба 
не можу женитися? Тут не розуму треба; я вже знаю.

Олексій: Так що ж у тім, що оженишся, та як не 
вмітимеш жінку содержать? Треба її годувати. Ніякої 
худоби не стане, коли не будеш сам робити! А вмієш 
ти що робити?

Стецько: Робити, пожалуй, вмію, так талану щось 
нема.

Олексій: Через що тебе не прийняли у салдати?

Стецько: Та так, біда сталася: не зумів пальців пе-
релічити. Та й до біса ж їх на руках. Станеш їх лічи-
ти, так так один одного і попережа. Ось бач! На яко-
го гаспида так багацько пальців? Еге! А я знаю. Ось, 
бач, Уляно! Як би ти з одним пальцем та зложила 
собі дулю? Еге! Не можна-бо, хоч як, та не можна».

«Дарма, дарма і ще раз дарма», пане Матюшо, ви 
отак зганьбили своє ім’я.

Завіса
Людмила Коваленко

Матюша їв би протоколи 
хоч кожні півроку, але 

каже, що Губський «жлоб»

23 лютого багато українців радісно святкують День 
захисника Вітчизни. Чимало жінок старшого віку, а 
також зовсім юних дівчат поспішають порадувати чо-
ловіків у їх традиційне свято хто як може. Хто парою 
нових шкарпеток, одеколоном чи новою краваткою, 
а хто й більш романтичними розвагами, сучасними 
листівками з оголеними дівчатами у комуфляжній 
формі з автоматами із красномовною назвою «Защит-
нику отечества!». Не будемо згадувати про те, що з 
добра половина молоді сьогодні не є захисниками  ні 
«Отєчєства», ні «Батьківщини», бо завзято «косять» 
від служби на благо тієї Батьківщини. Мова навіть 
не про те, що свято має радянські корені. Справа 
ще цікавіша: виявляється, що 23 лютого — зовсім  і 
не свято, бо цими днями Червона армія була вщент 
розгромлена Кайзером, а Радянський уряд підписав 
безумовну капітуляцію перед Німеччиною. Як же так  
сталося, що майже століття радянські чоловіки, а 
нині й українські мужчини святкують день поразки?

Ми віднайшли статтю з цієї теми  історика Олек-
сандра Палія.

«Щоб забути ганьбу поразки, її треба було пере-
творити на торжество… Навіщо святкувати день ка-
пітуляції Радянської Росії, ще й називати його днем 
захисника Вітчизни?..»

Президент, прем’єр та інші офіційні особи друж-
но вітають громадян із Днем захисника Вітчизни, не 
надто вдаючись у деталі – з чим саме. Мовляв, „свя-
то чоловіків” – і все тут.

Ще два десятиліття тому історики затято спере-
чалися навколо того, що ж сталося 23 лютого 1918 
року. Тепер уже не сперечаються. У більшовицькій 
пресі тих днів вони так і не знайшли жодного поси-
лання на розгром німців, який нібито стався 23-го. 
Навпаки, 25 лютого більшовики включили гудки в са-
мому Петрограді, щоб розбудити місто й прискорити 
запис добровольців у Червону армію, очікуючи на-
ступу німців на столицю. 26 лютого Ленін повідомив 
соратникам, що столиця переноситься до Москви.

Натомість відомо: 23 і 24 лютого – це дні „безу-
мовної” капітуляції Радянської Росії перед кайзерів-
ською Німеччиною. Щоб забути ганьбу, її треба було 
перетворити на торжество. Тому 23 лютого – це рад-
ше день захисника німецької кайзерівської вітчизни, 
ніж російської радянської, чи, тим більше – україн-
ської.

У перші післяреволюційні роки в офіційних пові-

домленнях з приводу свята йшлося про те, що нібито 
23 лютого 1918 року Раднарком ухвалив декрет про 
організацію Червоної армії. Однак насправді цей де-
крет було видано ще 15 січня.

На десятиліття свята – у 1928 році – з’ясувалося, 
що 23 лютого 1918 року радянська влада приступила 
до організації перших загонів Червоної армії.

У вересні 1938 року, в короткому курсі історії 
ВКП(б) з’явилася нова версія: 23 лютого 1918 року 
„під Нарвою і Псковом німецьким окупантам було 
дано рішучу відсіч”.

Пізніше Сталін заявив, що 23 лютого 1918 року за-
гони Червоної армії „вщент розбили під Псковом і 
Нарвою війська німецьких загарбників”. Так брехня 
й пішла гуляти світом.

У часи хрущовської відлиги в тій же таки історії 
партії кудись зникло повідомлення про Нарву, проте 
з’ясувалося, що під Псковом Червона армія „вчини-
ла впертий опір переважаючим силам супротивника 
й завдала їм серйозної поразки”.

Такі суперечливі повідомлення викликають зако-
номірний інтерес: а що ж відбулося насправді?

А насправді 10 лютого 1918 року безрезультатно 
закінчилися переговори про мир між Росією і Німеч-
чиною в Бресті. Радянська влада сподівалася, що 
німці просто залишать більшовиків у спокої, маючи 
значні проблеми на фронтах у Франції і Бельгії. Про-
те через тиждень, 18 лютого німці почали наступ по 
всій лінії розваленого фронту. Німці просувалися на 
схід на поїздах, практично без опору. Швидкість їх-
нього пересування була зумовлена переважно якіс-
тю доріг. 18 лютого німці захопили Двінськ (Даугав-
пілс), 20 – Мінськ, 21 – Полоцьк, 24 лютого – Псков, 
Тарту й Таллін.

Наступ здійснювався невеликими загонами, часто 
лише зі 100-200 чоловік. За визнанням більшовика 
Зінов’єва, добре укріплений Двінськ захопив загін 
від 60 до 100 чоловік.

У цей час радянський головнокомандувач Крилен-
ко оприлюднив наказ про „організацію братання” з 
німцями. Однак німці виявилися стійкими до „бра-
терських обіймів”. 19 лютого Раднарком протелегра-
фував у Німеччину про те, що згоден на все. Проте 
німці кілька днів не відповідали, продовжуючи на-
ступ.

21 лютого радянська влада в Петрограді оголо-
сила: хто не запишеться в Червону армію, того по-
шлють під конвоєм копати окопи навколо міста. За 
кілька днів у Червону армію записалося до 100 тисяч 
чоловік. Нарком Дибенко повів у бій матросів. 1 бе-
резня вони захопили Нарву, і через два дні, з на-
ближенням німців, утекли. 4 березня німці без бою 
увійшли в Нарву. Назвати цю вилазку „розгромом 
німецьких військ” було б великою натяжкою, тим 
більше що сталися ці події не 23 лютого.

23 лютого зранку Німеччина надала свої мирні 
умови, за якими Петроград мав визнати незалеж-
ність Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, України, під-
писати мирну угоду з Україною, демобілізувати ар-
мію, роззброїти флот і т. д.

23 лютого члени ЦК РСДРП (б), тобто більшовики, 
згодилися прийняти німецький ультиматум.

О 3 годині ранку 24 лютого Всеросійський Цен-
тральний виконавчий комітет (тобто уряд) прийняв 
німецький ультиматум. За капітуляцію проголосува-
ло 116 членів ВЦВК, 85 – проти, 26 утрималися.

Імовірно, саме факт капітуляції зумовив обрання 
цього дня як свята. Щоб забути ганьбу, її треба було 
перетворити на торжество. Крім того, нова влада 
просто потребувала нових свят і ліпила їх з будь-
чого.

Тож перед Україною сьогодні стоїть дилема. З 
одного боку, навіщо святкувати день капітуляції Ра-
дянської Росії, ще й називаючи його днем захисника 
Вітчизни?

З іншого боку, певна частина нашого населення 
звикла святкувати цю дату і вважає її святом чолові-
ків. Тому оптимальним було б урахувати сентименти 
ветеранів та інших ностальгуючих громадян і пере-
йменувати 23 лютого на День ветерана Радянської 
армії. А натомість установити ще одне „чоловіче” 
свято…»

Як день поразки став днем тріумфу більшовицької армії


