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8 березня, у Харкові, під стінами лікарні  
Укрзалізниці, делегація черкащан вітала Юлію 
Тимошенко зі святом жінок.

8 автомобілів з активістами на чолі з головою 
Черкаської  обласної організації партії «Бать-
ківщина» Анатолієм Бондаренком  та головою 
фракції «Батьківщина» у Черкаській обласній 
раді Володимиром Гресем проїхали автопробі-
гом.

З прапорами та банерами «Юлі — волю!», а 
головне, — із сердечними привітаннями де-
путати обласної ради, керівники районних та 
міських осередків від Черкащини прибули до 
ув’язненої Юлії Тимошенко.

Лідеру опозиції привезли близько 800 листі-
вок та сотню листів з підтримкою і вітаннями 
від черкащан. Анатолій Бондаренко каже: «Так 
багато людей відгукнулося на наш заклик при-
вітати Юлію Володимирівну! Нам звозили лис-

тівки, вірші з вітаннями і, водночас,  жалем, що 
наш лідер нині, як «голубка в клітці». Так напи-
сав один з прихильників із Золотоноші у своєму 
вірші. Коли ми перечитували ті листівки, то, 
мимоволі, у жінок з нашої організації, котилися 
сльози, так щиро та душевно наші черкащани 
чекають визволення ЮЛІ, як її називають  і пен-
сіонери, і школярі. Гірко й нам, чоловікам, але 
ми плакати не маємо права. Ми повинні мужньо 
«видерти» з лап цієї брехливої і боягузливої 
влади цю «пташку» та розправити їй крила. — 
каже лідер «Батьківщини» на Черкащині.

— Вітань ми привезли до Юлії Володимирів-
ни сотні,  їх так багато, що коли перевалило 
за півтисячі, ми перестали їх рахувати, бо ж 
люди приносили їх ще і ще. Та й не у кількості 
справа. Ми знаємо, що уся Черкащина вболіває 
за Тимошенко. Наша область — добра опора 
«Батьківщини», і на усіх останніх виборах ми 

це бачимо. У нас владу підтримало лише 18%, 
та й ті, я переконаний, з примусу. Те, що дієть-
ся сьогодні і у Верховній Раді, і в нас, на Чер-
кащині, — це вже втратило будь-який здоровий 
глузд. Цькування опозиції, погрози, відбирання 
мандатів — це неприховані бандитські методи. 
Європа шокована від щоденних протизаконних 
дій наших «покращувачів». Чому ми, черкаща-
ни,  наприклад,  повинні терпіти «регіоналів» 
на всіх державних посадах в області, коли ми їх 
не обирали? — дивується Бондаренко.

— Нам «донецьких спеціалістів» пачками ве-
зуть. Але це не наша влада. Хай вертаються, 
звідки приїхали!», — сказав Анатолій Васильо-
вич.

— Шкода, що народних депутатів із квітами 
та вітаннями від людей з усієї України не пусти-
ли до Юлії Володимирівни… Але вона нас чула, 
ми це знаємо, вона відчула кожне щире вітання 
від українців, які їй написали!»   — порадів Ана-
толій Бондаренко.

Черкащани вітали Юлію Тимошенко 
під стінами Харківської лікарні

Черкащина відзначила 199 річницю від народження ви-
датного земляка, Тараса Григоровича Шевченка. У кожного 
народу є свої великі творці імена яких оповиті невмирущою 
любов’ю і славою. В українців такою постаттю став Тарас 
Шевченко - велетень духу, митець могутньої творчої сили, 
непримиренний борець проти будь-якого гноблення людини 
людиною. В історію світової культури він увійшов як геніаль-
ний народний поет України.

По всьому світові шанують нашого земляка. Йому спору-
джено більше 1100 пам’ятників. 

Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року 
в с. Моринці Звенигородського повіту Київської губернії. 

Його батьки, що були кріпаками багатого поміщика В. В. 
Енгельгардта, незабаром переїхали до сусіднього села Кере-
лівки (нині Шевченкове). 

1822 року батько віддав його “в науку” до сільського дяка. 
За два роки Тарас навчився читати й писати.  У 1825 році Та-
рас осиротів. Досить пророчим виявився батьків заповіт: «Си-
нові моєму Тарасові зі спадщини після мене нічого не треба. 
Він не буде людиною абиякою, з його вийде або щось дуже 
добре, або велике ледащо; для нього спадщина по мені... 
нічого не значитиме...». 

«Він     був сином мужика — і став     володарем в царстві 
духа. Він був кріпаком — і став велетнем у царстві  людської 
культури», так писав про Шевченка Іван Франко.

З Днем народження, Тарасе!

Диктатура становить реальну небезпеку для 
України, тому потрібно захистити країну від «спо-
взання до цієї прірви».

 Про це заявив Голова Політради Об’єднаної опо-
зиції «Батьківщина», народний депутат Олександр 
Турчинов.

 За його словами, опозиція зараз проводить за-
гальну мобілізацію населення на захист України.

 «Диктатура - стоп» - це не просто гасло, яке ми 
проголосили, це означає, що диктатура дійсно ста-
новить реальну небезпеку для нашої країни, для 
просування України до Європи. Це шлях до еконо-
мічної, соціальної, політичної кризи. Це шлях до 
міжнародної ізоляції», - сказав Турчинов.

 Тому, за словами Турчинова, опозиція бореться 
не лише у стінах парламенту. «Депутатів повинна 
підтримати вулиця. Ми зараз починаємо переноси-
ти нашу розмову на площі великих міст. Нам треба 
захистити Україну від сповзання до диктатури», - 
підкреслив Олександр Турчинов.

О л е к с а н д р  Т у р ч и н о в : 
У к р а ї н у   н е о б х і д н о   з а х и с т и т и  
в і д   с п о в з а н н я   д о   д и к т а т у р и

«Батьківщина» - проти 
парковки замість парку!
Черкаська обласна організація 

«Батьківщина» спільно з громад-
ською організацією «Батьківщина 
молода» за ініціативи депутата об-
ласної ради Анатолія Бондаренка 
оголошує збір підписів  проти пере-
творення мальовничого парку з му-
зичним фонтаном за обласною ра-
дою на підземну парковку. 

У центрі міста (біля Будинку тор-
гівлі та поблизу Центру дитячої та 
юнацької творчості) стоятимуть па-
латки «Батьківщини», де протесту-
вальники збиратимуть підписи чер-
кащан.

Черкаська делегація  
вітає Юлію Тимошенко

Наближаємося до Харкова...

На в’їзді до Харківської лікарні
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9 березня 2013 року, у день народження Тараса 
Шевченка, делегація «батьківщинівців» відвідала 
Тарасові місця, а саме: села Моринці та Шевченкове 
Звенигородського району, де зростав малий Тарас, 
місто Канів — де знайшов останній спочинок…

Народні депута-
ти Микола Томен-
ко,  Микола Кня-
жицький, Олек-
сандр Бригинець, 
депутати Черкась-
кої обласної ради  
Анатолій Бонда-
ренко, Володимир 
Гресь вшанували 
пам’ять Тараса, 
поклали квіти до 
пам’ятників Коб-
заря, його матері, 
відвідали шевчен-
ківські музеї,   по-
дарували свіжо-
виданий  «Альбом 
малюнків Тараса Шевченка 1843 -1845 рр.» , аудіо-
видання «Кобзар» у виконанні відомих українських 
митців.

Анатолій Бондаренко, керівник «Батьківщи-
ни» в області,  розповів нам: «Ми поспілкувалися з 
людьми із села Шевченкового, де народився Тарас 
Григорович, колишньої Керелівки. Земляки диву-
ються та кажуть, що вперше бачать таке ігнорування 
з боку влади усіх рівнів землі, де «закопано пуп» 
українського генія. Раніше у день народження Тара-
са Григоровича у Шевченкове та Моринці приїжджав 
президент, голова облдержадміністрації  та інші ви-
сокопосадовці. Тепер люди кажуть, що місцеві чи-
новники нашвидкуруч рано-вранці «відстрілялися» у 
Шевченківському сільському будинку культури, але 
ні президента, ні  губернатора там не було. Я чув, що 
Янукович і в Києві навіть не вийшов до пам’ятника 

Тарасові. Видно, це не їхні герої. А влада регіоналів 
«шанує» Шевченка, лише у тих проектах, де можна 
заробити грошей», — сказав Анатолій Васильвич.

Ще більше здивування депутатів викликав інци-
дент, який трапив-
ся у Каневі. Там, у 
рамках Євро-2012 
побудували доро-
гезний вертодром, 
витратили на ньо-
го 100 мільйонів 
гривень. Депута-
ти-батьківщинівці, 
численні журналіс-
ти  хотіли подиви-
тися на цей об’єкт. 
Але, на подив, їх 
туди не пустили.

« В е р т о л і т н и й 
майданчик обне-
сено колючим дро-
том.  — Ділиться 
враженнями Анато-

лій Васильович. — «Одинокий пасажир» — охорон-
ник, сказав нам, що не пустить ні журналістів, ні 
навіть народних депутатів з їх посвідченнями (а це 
порушення закону), бо це, мовляв, приватна терито-
рія. Ви  уявляєте наше здивування після таких слів? 
Держава, значить, «вгепала» сто мільйонів у об’єкт, 
яким ніхто не користується, гроші «відмили», по ки-
шенях розклали — і бувайте здорові! Тепер ще но-
вина — це приватний об’єкт. З якого це дива? Ми 
бачимо, що «сім’я» захопила вже все, що можна і не 
можна. Цей вокзал є цивільним об’єктом, а не вій-
ськовим, чому нас туди  не пустили? Ясно чому, щоб 
ніхто не бачив, що величезні державні кошти зако-
пано в землю… Це питання, я переконаний, повинна 
вирішувати прокуратура», — додав Бондаренко.

Людмила Коваленко

У  Ч е р к а с а х  з а п у с к а л и  « с е р д е ч н і »  л і х т а р і
8 березня Черкаська обласна організація «Бать-

ківщина молода» символічно привітала лідера опо-
зиції Юлію Тимошенко та всіх жінок України зі святом 
весни. У Долині троянд півсотні молоді, незважаючи 
на дуже холодний та рвучкий вітер,  Дніпровий бу-
ревій, запускала теплі серця — червоні ліхтарі, все-
редині яких палає вогонь.

Активістка «Батьківщини молодої» Тетяна  
Артеменко поділилась: «Ми дарували ці серця  
Юлії Тимошенко та всім іншим політв’язням в Укра-
їні. Назвали свій захід «Вільне серце» — саме таке 
серце має Юлія Володимирівна з її прагненням до 
волі, стійкістю до випробувань, які не мають випа-
дати на жіночу долю».

Через суворий вітер, звісно, не всі ліхтарики під-
нялися у небо, але теплі й сердечні побажання волі 
для жінки-лідера від черкаських молодих «батьків-
щинівців» були дуже щирими.

Навіть маленькі дівчатка прийшли поділитися сво-
їми «вільними сердечками» з Юлею.

Напад на активіста 
«Батьківщини»!

Нам стало відомо про напад на активіста міської 
організації «Батьківщина», який напевне, приуро-
чено до приїзду Януковича до Черкас. Чоловік мир-
но роздавав партійні газети у центрі міста. Близько 
12.00 6 березня поблизу магазину «Рубін» до нього 
підійшли троє молодиків, яких батьківщинівець нео-
дноразово бачив, як активних учасників провокацій 
від Партії регіонів.

Хлопці, не довго думаючи, завимагали, щоб ак-
тивіст-опозиціонер віддав усю агітацію по-доброму, 
інакше «вирублять», жаргонно погрожували вони. 

Сили не рівні, тому у чоловіка  відібрали слав-
нозвісного банера «ЮЛІ-ВОЛЮ!», з яким останнім 
часом, мало не щодня, опозиція мітингувала проти 
влади,  партійні прапори. 

Погрози явно були не дитячими, чоловік насправді 
занепокоївся про своє життя і здоров’я.

Молодики сумнівної зовнішності, які перестріча-
ють посеред міста людей та безкарно творять «бє-
спрєдєл», певно, почали виконувати обіцяні погрози 
з боку губернатора у бік опозиції.

Бондаренко: 
«Вертодром у Каневі — за колючим дротом.  

Туди не пускають навіть народних депутатів!»

Народний депутат Микола Княжицький просить 
спікера Верховної ради Володимира Рибака та го-
лову регламентного комітету Володимира Макеєн-
ка подати до суду подання про позбавлення повно-
важень 11 депутатів з Партії регіонів.

Серед переліку провладних нардепів і кандидат 
з Черкащини, який пройшов по 199 округу, Вален-
тин Ничипоренко. Він був суперником Анатолія 
Бондаренка, єдиного кандидата від опозиції, на 
виборах.

Причиною заяви Княжицький називає те, що ці 
депутати поєднують роботу у парламенті з приват-
ним бізнесом.

– У нас же немає вибіркового правосуддя! Та й 
ці депутати не просто десь там адвокатське посвід-
чення забули, а конкретно і офіційно бізнесом за-
ймаються, – наголосив Княжицький.

Він нагадав, що закон про статус народного 
депутата не дозволяє займатися будь-якою, крім 
депутатської, оплачуваною роботою, за винятком 
викладацької, наукової та творчої діяльності, а 
також медичної практики у вільний від виконання 
обов’язків народного депутата час.

– Доступ до даних Єдиного державного реєстру 
(ЄДР) відкритий. Як вбачається з даних ЄДР, серед 
депутатів, які входять до складу фракції Партії ре-
гіонів, є цілий ряд діючих приватних підприємців. 
Станом на 05.03.13 ЄДР засвідчує факти, що при-
ватними підприємцями є такі народні депутати:

Біловол Олександр Миколайович, який навіть не 
перебуває в процесі припинення діяльності.

Бондар Віктор Васильович, Герега Олександр 
Володимирович, Горохов Сергій Олександрович, 
Грушевський Віталій Анатолійович, Ничипоренко 
Валентин Миколайович, Повалій Таїсія Миколаїв-
на, Риженков Олександр Миколайович, Семенюк 
Артем Олексійович, Шаблатович Олег Миколайо-
вич, Шаповалов Юрій Анатолійович – у стані при-
пинення підприємницької діяльності.

Бютівці вимагають 
позбавити  

депутатів-регіоналів 
мандатів

Вищий адміністративний суд позбавив за-
хисника Тимошенко Сергія Власенка депу-
татського мандата.

Відповідне рішення на засіданні 6 берез-
ня зачитав суддя Михайло Зайцев.

«Колегія суддів приходить до висновку, 
що викладені у позовній заяві обставини є 
обґрунтованими, а тому адміністративний 
позов підлягає задоволенню», — сказав 
суддя.

«Адміністративний позов голови Верхо-
вної Ради Володимира Рибака до народного 
депутата Сергія Власенка про дострокове 
припинення повноважень народного депу-
тата задовольнити. Достроково припинити 
повноваження Власенка», — додав суддя.

Він підкреслив, що рішення остаточне і 
оскарженню не підлягає.

Таким чином суд визнав, що Власенко, 
будучи народним депутатом, займався ад-
вокатською діяльністю.

Як відомо, 1 березня голова ВР  Володи-
мир Рибак звернувся до ВАСУ з проханням 
позбавити Сергія Власенка депутатського 
мандата на підставі рішення регламентного 
комітету, який нібито відбувся 27 лютого.

 Водночас депутати від опозиції, які є 
членами комітету, заявили, що ніяких збо-

рів не було, а тому жодного рішення не  
приймалося.

Однак 4 березня більшість регламентного 

комітету відмовилась переглядати рішення 
про звернення до суду з проханням позба-
вити Власенка депутатського мандата.

6 березня Генеральна прокуратура під-
твердила, що Сергій Власенко виступав на 
судах Юлії Тимошенко в якості захисника 
не як адвокат, а як народний депутат.

За матеріалами «Української правди».

Скандальний Вищий адміністративний суд 
позбавив Сергія Власенка мандата

Черкаська «Батьківщина» 
створить оргкомітет з 

відзначення 200-річчя Шевченка

Черкаська обласна організація  
ВО «Батьківщина» планує створити орг-
комітет з питань підготовки до відзна-
чення 200-річчя від Дня  народження 
Тараса Шевченка із залученням відо-
мих шевченкознавців. 

«Ми будемо контролювати, куди 
йдуть мільйони, передбачені на шев-
ченківські свята. Щоби влада не вер-
тодроми будувала, а нагальні для 
мешканців області об’єкти», - сказав 
Анатолій Бондаренко. 
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Маньківський район

Христинівський район

Тальнівський район

Про це заявив народний депутат від Черкащи-

ни Микола Томенко, коли разом з обранцями від 

«Батьківщини» Миколою Княжицьким, Олексан-

дром Бригинцем, депутатами Черкаської обласної 

ради Володимиром Гресем, Анатолієм Бондаренком 

побували сьогодні, 9 березня, на Звенигородщині, 

у селах, де народився і зростав Тарас Шевченко: 

Моринцях та Шевченковому. «Влада оригінально 

відзначає день народження Шевченка, особливо, 

«взявши до уваги» критику Януковича, що немає  

належної підготовки до 200-річчя з дня народження 

Тараса Григоровича», — сказав Томенко.

 Народні депутати подивувался, що у Моринцях 

влада поклала квіти і пошанувала Шевченка з 7 до 

8-ої ранку, «щоб не зустрічатися з простими людь-

ми, і прославилася тим, що заборонила читати вірш 

Шевченка «Розрита могила» як революційний».

 «У Шевченковому місцеві чиновники провели за-

хід у будинку культури, але, як сказали нам місцеві 

жителі, вони не пам’ятають, щоб у день народжен-

ня Шевченка у села, де народився і виховувався 

Великий Кобзар, не то що президент, не те що пе-

ресічний член уряду, а навіть керівники області не 

приїхали», — зазначив Микола Томенко.

 «Рівень пошанування Шевченка обмежився за-

ступниками обласної влади та чиновниками ще 

нижчого рівня», — сказав він.

 Таким чином, «Батьківщина» разом з відомими 

діячами культури та письменниками буде ініцію-

вати створення громадського оргкомітету з поша-

нування Тараса Шевченка, «оскільки на прикладі 

сьогоднішнього дня народження складається вра-

ження, що влада більше думає, як вкрасти  грошей 

на відзначенні 200-річчя Шевченка, а не вшанувати 

Великого Кобзаря».

Влада проігнорувала Шевченка 
і заборонила читати його вірші

Звенигородський район

Нікого вже не дивує, що абсолютно 
всі керівні посади в області обійма-
ють, або краще сказати, «обжимають» 
представники Партїї регіонів. От і но-
вопризначений голова Богдан Тихоне-
вич поспішив очолити провладну партію, щоб ні в 
кого не виникало запитань, хто у районі господар. 

27 лютого 2013 року в залі засідань районної ради 
відбулась позачергова конференція Партії регіо-
нів.  Головним питанням було переобрання голови 
Христинівської районної парторганізації. Колишній 
керівник району  Володимир Сидорчук передав по-
вноваження нині призначеному голові Богдану Ти-
хоневичу. Як то кажуть: пост здав – пост прийняв. 

Те, що у районі два місяці не було керівника-ре-
гіонала, позитивно вплинуло на життя христинів-
чан. Робота просувалася спокійно та налагоджено, 
без утисків та істерії. Незважаючи на те, що пері-
од закінчення календарного року та початок ново-
го - напружений час, коли приймається багато зві-
тів, програм, затверджується новий  бюджет, - усе 
було вчасно зроблено людьми, які при кожній владі 
працюють рутинно та відповідально. Таким чином, 
можна зробити висновок, що христинівчанам краще 
живеться  без керівників-регіоналів, дихається, як 
то кажуть, легше. 

Новий голова Христинівського району та за су-
місництвом - керівник партії влади узявся за невід-
кладну справу: збільшити чисельність членів Пар-
тії регіонів та «добровільно-примусово» залучити 
у ряди правлячої партії керівників підприємств та 
установ. 

З Черкас на конференцію прибув поважний гість 
– голова обласної ради Валерій Черняк, який ба-
лотувався до облради по Христинівському району 
від Партії регіонів. Валерій петрович тоді програв 
вибори, набравши вдвічі менше голосів, ніж його 
молодий  конкурент Сергій Гоменюк. Але шляхом 
фальсифікацій протоколів,  через тиск та судові 
перепетії  Черняку вдалося потрапити до обласної 
ради і навіть очолити її.

Однак христинівчани усе пам’ятають... 

Сьогодні, коли сільськогосподарський район го-
тується до посівної, головна справа для влади - «за-
ганяти у стійло» вчителів, лікарів, залізничників, 
селян, держслужбовців, а не вирішувати питання 
підготовки до посівних робіт, ремонту місцевих до-

ріг та інших соціально важливих питань. 

Здається, потенціал Партії регіонів 
«підшкандибує», коли на керівні посади 
призначають «привезених»  спеціалістів  
з інших областей, які не знають специ-

фіки нашого краю. «Чужих» людей же не шкода... 

За останніх три роки у нас уже п’ятий керівник 
району. І цей. певно,  ненадовго: до виборів - і тіка-
ти, як роблять шкодливі коти... 

Невже у нас на Христинівщині з населенням 35 
тисяч людей немає достойного адміністратора, а не 
підлабузника-кар’єриста, який підлаштовується під 
існуючу владу. Згадаємо, що новий голова Христи-
нівщини Богдан Тихоневич  - старий кадр, який був 
у керівництві Монастирищенського району за часів 
Ющенка. Тепер він «перефарбувався».

Нині Януковичу потрібні керівники, які бездум-
но виконують будь-які накази: зменшення зарплат, 
скорочення робочих місць, соціальних виплат, за-
борони мітингів, щоб «мовчали і тихо сиділи». 

Ні, люди вже не такі! Три роки «покращення» до-
вели навіть щирих прихильників регіоналів до не-
терпимості та несприйняття цієї влади. 

Наталя Якимчук, Христинівка

Новий голова райдержадміністрації 
автоматично став керівником Партії регіонів

Людмила Кирилюк:  
«У незалежній 
Україні стає 

загальновживаним 
термін «політв’язень»
Уманська міська та районна організації ВО 

«Батьківщина» спільно з осередком партії УДАР 
провели мітинг, присвячений 199 –й річниці з 
дня народження Т.Г.Шевченка. Лунали вірші 
та пісні Тараса Шевченка. Голова Уманської 
міської організації Людмила Кирилюк зверну-
лась до уманчан з жалем, що сьогодні Україна 
ще далека від чесності та справедливості. «Ми 
бачимо, як руйнуються демократичні засади, 
нехтується волевиявлення громадян. У неза-
лежній Україні стає загальновживаним термін 
«політв’язень». Ми маємо боротися за своє 
майбутнє, майбутнє своїх дітей, свого міста та 
всієї України. Об’єднуватися навколо вирішен-
ня місцевих проблем, але в той же час бути 
пильними. Адже провладні засланці, видаючи 
себе за опозиціонерів, намагаються розколоти 
нашу єдність, - зазначила Л. Кирилюк.

Мітинг завершили покладанням вінків та 
квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку.

Уманський район

У неділю, 10 березня, у день, 
коли не стало видатного україн-
ця Тараса Шевченка, черкаська 
опозиція ушанувала пам’ять  зем-
ляка  на Театральній площі, біля 
пам’ятника Кобзарю.

Черкаські опозиційні патрії «Бать-
ківщина», «Свобода», «Удар», громад-
ські організації «Сокіл», «Воля», вете-
рани та дитяча партіотична організація 
«Пласт» зібралися гуртом, щоб згада-
ти Шевченка. 

Владика Іоан з Української право-
славної церкви Київського патріарха-
ту та отець Юліан, настоятель парафії 
Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ у 
Черкасах  спільно провели молебень 
за Шевченком.

Людей зібралося чимало, незважаю-
чи на недільний післясвятковий день.

Зі словом звернулися до черкащан 
громадські активісти та керівники опо-
зиційних політичних сил  області.

Анатолій Бондаренко, голова Чер-
каської обласної організації «Бать-
ківщина», процитував уривок з вірша 
«Розрита могила» Тараса Шевченка, 
якого напередодні  заборонили читати 
у Моринцях на провладній акції, моти-
вуючи, що він надто революційний.

«Світе тихий, краю милий,

Моя Україно!

За що тебе сплюндровано,

За що, мамо, гинеш?»

Керівник «Батьківщини» в області 
зауважив, що нині ув’язнені Юлія Тим-
ошенко та Юрій Луценко — свідчення 
того, що влада сьогодні така ж, як і за 
часів Тараса Шевченка. «Пора, Тара-
се, кликати на Коліївщину! Виганяти 
владу, яка не шанує Україну, паплю-
жить державну мову. Прийде той час, 
коли «повіє огонь новий з Холодно-
го Яру»… у нас тут, на Черкащині, на 
землі, яка є серцем України і центром 
української культури. На землі, де 
народилися Тарас Шевченко, Богдан 
Хмельницький і В’ячеслав Чорновіл».

Анатолій Васильович додав, що то-
дішня влада схожа до сучасної: тоді на 
Шевченка писали доноси, гнали його 
у заслання, і сьогодні «табачники» 
глумляться над українськими святиня-
ми. Тому «пора вже брати вила та гна-
ти цю владу геть», — додав  Анатолій 
Бондаренко.

Ветерани читали патріотичні вірші 
про Кобзаря, співали пісень.

Слухали виступи і молоді патріоти 
— пластуни зі Свидівка та Клубу юних 
моряків.

Завершили поминання Шевченка 
його піснею «Реве та стогне Дніпр Ши-
рокий…», хвилиною мовчання та Дер-
жавним Славнем України.

Черкаси
Черкаська опозиція  
вшанувала Кобзаря

 Тальнівчани долучились до акції «Владо 
Схаменись! Свободу політв’язням!»

Тальнівська районна партійна організація ВО «Батьківщина» підтрима-
ла всеукраїнську ініціативу та провела акцію «Владо Схаменись! Свободу 
політв’язням!» на підтримку всенародного лідера Юлії Тимошенко. Із Таль-
нівщини надіслано 36 листів-звернень з підписами 1057 жителів Президентові 
України з вимогою припинити тортури та звільнити Юлію Тимошенко та Юрія 
Луценка із в’язниці. 

Люди надіслали Юлії Володимирівні 221 вітальну листівку до 8 Березня з 
теплими привітаннями та 20 листів підтримки.

09 березня  Маньківська районна організація ВО «Батьківщина» 
спільно з осередком «Свободи» та Маньківським січовим куре-
нем вшановували видатного земляка Тараса Шевченка. Заявку 
про опозиційний мітинг подано заздалегідь, за 10 днів. Захід було 
заплановано на 10 ранку. Згодом  «батьківщинівці» дізналися, що 
влада також планує проводити свій захід о 10 годині. Тоді опо-
зиція зібралася раніше, на 9.00.  Вітаючи Кобзаря, маньківчани 
відпустили в небо жовто-блакитні кульки з написом «З Днем на-
родження, Тарасе!».

Вірші Шевченка читали навіть діти: наймолодшому учаснику 
Чорному Павлику всього  4 роки. Він декламував вірша «На пан-
щині пшеницю жала». 

Влада намагалася перешкодити 
опозиції вшанувати Кобзаря



Кадрова політика голови Черкаської облдер-
жадміністрації всеохопна. Його всевидюще око ба-
чить, «де духом опозиції пахне», майже, як у казці, 
пам’ятаєте?

Дійшла справа до черкаських друкарень. Ще б 
пак — майже стратегічні об’єкти в руках ідеологів! 
Учора позбулися посад гідні керівники, досвідчені 
фахівці — директори Смілянського комунального 
видавничо-поліграфічного підприємства «Тясмин» 
Фарсалов Ю.А. та Монастирищенського комунально-

го видавничо-поліграфічного підприємства «Мрія» 
Горинь В.С.. Ще двох — директора Уманського кому-
нального видавничо-поліграфічного підприємства 
Андрущенка А.А. та Звенигородського комунально-
го поліграфічного підприємства Неумитого  В.І. від-
правили на «заслужено-незаслужений» відпочинок 
у грудні.

А почалося все зненацька… Герой-губернатор 
Сергій Тулуб вирішив «підтримати» друкарство на 
Черкащині, бо йому сказали, що справи подекуди 
невеселі, обладнання застаріле, потребує оновлен-
ня й модернізації. От наприкінці минулого року «гос-
подар» побував на деяких підприємствах, насупив 
незадоволено брови та й вирішив навести лад. Бай-
дуже, що губернатору казали, що Смілянська дру-
карня — одна з найкращих в області, що на вказані 
підприємства за двадцять років бюджет не виділив 
ні копійки, і керівники крутилися, як могли, шукали 
джерела та брали кредити… Та все марно: керівни-
кам чотирьох друкарень сказали забирати речі.

Два директори: Уманської та Звенигородської 
друкарень, оскільки були пенсіонерами, махнули 
рукою та й поклали заяви про звільнення. Двом  

(Монастирищенському та Смілянському) прислали 
позавчора, 28 лютого, факсові повідомлення, що їх 
термін контрактів сплив. Мовляв, не потрібні біль-
ше.

Та, може, й дійсно, знайшлися більш гідні очіль-
ники, які мають досвід та прогресивні ідеї у друкар-
ській справі?

Та де там, Звенигородською друкарнею при-
значили завідувати молодого пожежника (!), на  

Смілянське підприємство — журналіста, який теж, 
як то кажуть, «нібельмеса» не розуміється на техно-
логіях друкарства, в Умані теж прийшли до справи 
такі «фахівці», що ніколи не мали справи з верста-
том. Але є одна риса, яка об’єднує  тих «новоспече-
них» директорів, — усі вони дуже лояльні до влади 
і киватимуть на згоду там, де потрібно. Не виклю-
чено, що вони прихильники всім відомої партії «По-
кращувачів життя».

Колективи з таких новацій  шоковані. Вони не зна-
ють, чого їм чекати, куди повіє вітер «тулубівських 
змін». Кажуть, що начальник управління інформа-

ційної політики та зв’язків зі ЗМІ облдержадміні-
страції Тетяна Калиновська наважилася вмовляти 
губернатора не звільняти досвідчених керівників 
поліграфій, але він  залишився при своїх намірах.

Ще десяток років тому в обласній комунальній 
власності було 19 друкарень. У 2012 році їх лишало-
ся у власності області  9, на сьогодні — лише 3. Яка 
справжня причина передачі поліграфій на баланси 
районів та міст можна лише здогадуватись: чи то об-
ласть хотіла позбутися «баласту» підприємств, які 

відстають, чи ж тому, що через районну сесію 
можна буде легше «проштовхнути» питання 
подальшої приватизації друкарень.

Тою ж таки програмою передбачено фінан-
сування друкарень, щоправда, з місцевих бю-
джетів. Так, на Смілянську друкарню запла-
новано 2,4 млн. грн. вже у І кв.  2013 року. На 
Уманську — 2,4 млн. грн. на 2014 рік. Всього 
на усі комунальні поліграфічні підприємства 
передбачено 5,83 млн. грн. Може, справа в 
грошах?

За 3 роки, з 2010 року до 2012, кількість 
працівників усіх  друкарень області зменши-
лась на 16 осіб (із 103 до 87 осіб). Усі дані ми 
взяли з пояснювальної записки до уже згада-
ної «Програми розвитку». Постає цілком ло-
гічне питання: ЧОМУ директори поплатилися 
посадами?

Попередні керівники усе життя віддали по-
ліграфічній справі, вони знають кожен гвинтик. Чим 
же насолили люди «губернатору-прибульцю із Дон-
басу»?

Кажуть, що вони не відмовляли опозиційним пар-
тіям друкувати їх газети та листівки на тих друкар-
нях. Чому ж така несправедливісь, адже «гроші не 
пахнуть», чому одним можна — іншим зась?  Невже 
така страшна черкаська опозиція, як її малює Тулуб? 
Звідки стільки фобій: до людей на мітингах, до га-
зет опозиційних? У нас же, дякувати богу, давно вже 
нема статті «за антисовєтчину»?

Людмила Коваленко

4 стор.12.03.2013 progolovne.ck.ua

Загальнополітична обласна газета 
«Твоя Батьківщина»

Засновник: 
Черкаська обласна організація партії 

«Всеукраїнське об`єднання Батьківщина»
Реєстраційне свідоцтво ЧС № 486 

від 29 вересня 2005 року 
Адреса: 18 000 Смілянська,23, оф. 42

Телефон: (0472) 50 – 04 – 59
Редактор – Людмила Коваленко

Дизайн і верстка – Олександр Миколенко
Обсяг – 1 умовний аркуш

Газета набрана і зверстана 
в комп`ютерному центрі ВО «Батьківщина»

Віддруковано у СПД Руденко Ю.І.
Тираж  50 000  Замовлення     97     

Про Головне
Розповідаємо оперативно і гостро

progolovne.ck.uaЗасн. 04.2011

Губернатор «наводить порядок» 
на друкарнях області. Звільняє 
«неугодних» направо і наліво…

ГОЛУБКА В КЛІТЦІ
Голубка в клітці — небо за вікном,

Для когось чисте, а для неї сіре.

Для когось світиться промінням і добром,

А хто не там, тому не йметься віри,

Що в сьогоденні, в двадцять перший вік

Борцю за правду — кара мовчазлива.

Закрито совість: не на день, не рік…

А люд мовчить, терпить сором’язливо.

Їй би на волю — й лядям розказать

Всю правду, і відмить від більма очі.

І знову неодмінно раду дать.

Та щось нарід цього не зовсім хоче,

Бо він затурканий базіканням пустим

Від правих, лівих, задніх і передніх.

Як, ніби пострілом з гармати холостим,

Чекають вибуху в очіканні непевнім.

А судді хто? — Презреннії щури,

що трощать харч з елітного корита.

Вони біснуються, глумляться до пори.

Та зливою неправда буде змита,

Всіх павуків разом із павутинням.

Засяє сонце, небо розцвіте…

Сповзе пітьма — настане світла днина!

м. Золотоноша

Думка тижня:

«Диктатурі – стоп!» з 
такими гаслами буде скликати 
народне віче Черкаська обласна 
організація «Батьківщина». Про 
це сказав нашому виданню голова 
організації Анатолій Бондаренко.

Сьогодні президент України Віктор Янукович 
прибув до Черкас позбирати «вершки» покра-
щення - благословити роботу Черкаського об-
ласного діагностично-консультаційного цен-
тру. Чомусь його візит у Черкаси був дещо ута-
ємниченим, бо про нього знало небагато лю-
дей. Більшість мешканців  так би й не  дізнали-
ся про те, що він, гарант, зовсім поряд, якби не 
паралізовані півміста. Рух автомобілів, марш-
руток було зупинено на ділянках ключових ма-
гістралей Черкас: вулицях Благовісна, Смілян-
ська, Шевченка. На зупинках з’юрбилося повно 
люду, який не міг  дістатися до місця призна-
чення. Не зручний час, бідолашні, обрали для 
справ.  «І хай весь світ зачекає...»

Частина людей, коли дізналися про причину 
«пробок» на дорогах, невдоволено прагнули  
продовження діалогу з президентом. Нехай, 
мовляв,  приїде до нас, а ми його запитаємо, 

до чого він довів наше життя, але не так, як 
у «телевізорі» питали, підготовлено, а по-
справжньому..., - гомоніли черкащани.

Поза тим, на відкритті діагностично-консуль-
тативного центру, президент проявив турботу 
про медиків і сказав: «З року в рік ми збіль-
шуємо заробітну плату, з року в рік ми покра-
щуємо умови для роботи працівників медичної 
галузі».

За словами Януковича, на реконструкцію і 
модернізацію Черкаського обласного діагнос-
тично-консультативного центру було спрямова-
но 75 млн грн. Гарант вручив працівникам нової 
медичної установи ключі від двох реанімобілів. 
Пообіцяв, що скоро буде відкрито у Черкасах і 
обласний перинатальний центр.

Пообіцяв - і вихром помчав далі «покращува-
ти» життя. Питання лиш у тому, чиє?

У Черкасах рух транспорту паралізовано  
- до міста приїхав гарант!


