
№4 (102)
2 квітня 2013 року

Черкаська опозиція разом із громадськістю ви-
рішили, що коли на міську раду та мера не діють 
розмови, треба  нагадати, хто є джерелом влади в 
Україні. 

У людей назбиралося багато претензій до міської 
влади та особисто до мера міста Сергія Одарича. 

21 березня опозиційні сили ВО “Батьківщина”, ВО 
“Свобода”, “Удар”, “Фронт змін” та громадськість 
Черкас  прийшли поспілкуватися до міських депута-
тів та мера міста. Однак до сесійної зали міліція не 
пускала не те, що ініціативну групу, а навіть части-
ну депутатів від “Батьківщини”. Тоді депутати об-
ласної ради Анатолій Бондаренко (“Батьківщина”), 
Наталія Старікова  («Фронт змін»);  міський депутат 
Олександр Радуцький;  керівник міської організації 
«Удар» Андрій Кондратенко заблокували президію, 
щоб висунути міському голові  Черкас вимоги. При-
бувши на сесію, мер Сергій Одарич собі місця не 
знайшов. Однак і на діалог не поспішав погоджува-
тися. 

Тим часом знадвору люди почали штурмувати се-
сійну залу. Близько трьохсот опозиціонерів прори-
валися до міського голови. Міська влада викликала 
на підмогу загін “Беркуту”. Щільним кордоном мілі-
ціянти заблокували двері до сесійної зали облради, 
де міська рада мала збиратися. 

Опозиціонери  мітингували з вимогами до міської 
влади. Серед головних вимог були такі:

• Негайно відмінити ганебні рішення міськви-
конкому, прийняті в лютому 2013 року, які, 
всупереч Конституції України, обмежують 
право громадян на мирні зібрання;

• Навести лад на черкаських дорогах;  
• Припинити приватизацію житлово-комуналь-

ного сектору міста;
• Зупинити банкрутство “Черкасиелектротрансу”;
• Припинити тиск на промисловість Черкас;
• Зупинити бездумне вирізання дерев у нашому 

традиційно зеленому місті;
• Провести місцевий референдум з визначення 

долі скверу за облдержадміністрацією, а та-
кож щодо необхідності реконструкції вулиці 
Хрещатик, та інших життєво важливих питань 
розвитку міста.

Побачивши натиск сотень мітингувальників, та-
кий, що двері сесійної зали обласної ради ледь ви-

тримували штурм, міський голо-
ва з депутатами через «чорний» 
вхід попрямували до свого примі-
щення у міській раді.

Люди не відступилися від на-
мірів та пішли слідом за депута-
тами.  Там їх теж не чекали…  Мі-
ліція блокувала двері, але перед 
штурмом трьох сотень протестан-
тів двері не встояли…

Люди увійшли у залу засідань 
та почали висувати свої вимоги.  
Заблокувавши трибуну, слово по 
черзі брали Анатолій Бондарен-
ко, Наталія Старікова — депутати 
облради, Олександр Радуцький 
та Микола Булатецький — депу-
тати міськради, Юрій Ботнар, 
керівник обласної організації 
«Свобода» та інші. Знадвору було 
чути заклики “Одарича — у від-
ставку!”, там мітингувала решта 

опозиціонерів разом з Леонідом Дацен-
ком. Щоб не чутно було вигуків незадово-
лених черкащан, міські депутати зачини-
ли вікна, хоча у приміщенні була задуха. 

Мер Одарич обіцяв, що всі претензії 
розглянуть, але згодом і по черзі. Людей 
не влаштували 
обіцянки, вони 
сказали, що до 
міського голо-
ви потрапляють 
рідко, тому рі-
шення про їх 
вимоги місь-
крада повинна 
прийняти тут і 
відразу… 

Серед про-
тестувальни -
ків були також 

хворі з “Фрезеніусу”, яких 
“відфутболює” і обласна 
влада, і міська,  праців-
ники стоматологічної по-
ліклініки №2, яку влада 
міста збиралася  закрити, 
прийшло багато пенсіоне-
рів. 

Зрозумівши, що відпиратися нікуди, міська рада 
таки проголосувала за відміну рішення про обме-
ження мирних зібрань громадян у Черкасах. 

Згодом Сергій Одарич заявляв, що не причетний 

до тих рішень міськвиконкому, які спровокували 
штурм Черкаської міськради.

“Це не я, це Беззубенко (перший заступник мера 
Черкас) протягнув у виконкомі ці питання, а мене 
тоді на засіданні не було”, – виправдовувався перед 
журналістами Одарич. 

Другого дня після штурму прес-служба мерії заяв-

ляла, що не було жодних перешкод на шляху мітин-
гувальників і влада міста не викликала “Беркуту” на 
“усмиряння” опозиційного  мітингу. Однак очевидці 
та фотографії свідчать про зворотне. 

М И   П Р О Т И   О Д А Р И Ч А ! ! !
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У Черкасах опозиція штурмувала 
сесію міської ради та домоглася 

відміни неконституційного рішення 
про обмеження мирних зібрань

6 квітня о 1600 ВІДБУДЕТЬСЯ АКЦІЯ 
ПІД НАЗВОЮ  «КОРОНАЦІЯ ТУЛУБА» 
На Театральній площі міста Черкаси опозиція («Батьківщина», «Свобода», «Удар», «Фронт змін», 
громадські організації) скликають мітинг, приурочений до 3ї річниці призначення Сергія Тулуба 

на посаді голови Черкаської обласної державної адміністрації. 

Підборіддя тут вже не допоможе



Нещодавно в ефірі програми ток-шоу 
«Країна, яка нам потрібна», колишній го-
лова тендерного комітету міської ради 
Павло Карась, характеризуючи проблему 
закупівлі тролейбусів міської владою дав 
дуже влучну характеристику Одаричу: 
«Азот» сів грати в карти з шулером».

На думку Карася, команда Одарича з са-
мого початку ініціювала транспортну ре-
форму тільки для того, щоби реалізувати 
декілька відкатних схем: на закупці тро-
лейбусів, світлофорів тощо: «Ніхто не пла-
нував проводити чесну процедуру закупів-
лі та закуповувати ці тролейбуси». Головне 
завдання людей Одарича було провести 
закупівлю тролейбусів виключно на біло-
руському підприємстві. Простіше кажучи, 

спочатку вони знайшли те підприємство, 
яке за свої тролейбуси дасть відкат. А по-
тім знайшли тих, хто за все це заплатить.

Таким чином “Азот”, купивши ті тролей-
буси, на які вказала міська влада та за ту 
суму, про яку вона домовилася, фактично 
став жертвою корупційної схеми. 30 млн. 
гривень мінському підприємству було пе-
рераховано, відкат отримано, а далі тро-
лейбуси місту вже і перестали бути по-
трібними.

До речі, питання про використання 30 
млн. грн., запланованих міським бюдже-
том для придбання нових тролейбусів у 
2012 році так і залишилося клерками Ода-
рича проігнарованим. Як знущання звучать 
відмовки на рівні – «витрачено на інші цілі, 

передбачені бюджетом»…
Цікаво, що у 2008 році транспортна про-

блема у місті вже ледве не призвела до 
відставки Одарича – його публічно обплю-
вав натовп збурених бабусь. Саме після 
тих подій, ображений Одарич заявив, що 
він розчарувався у Черкасах. 

Тепер від транспортної реформи черка-
щанам залишилися лише поламані та не-
безпечні для життя і здоров’я старі іржаві 
тролейбуси;

систематична невиплата зарплати пра-
цівникам Тролейбусного парку, аварійні 
лінії, відсутність тролейбусів у вихідні дні, 
зняття популярних маршрутів громадсько-
го транспорту.

За матеріалами сайту «Черкаси онлайн»
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«ПРИМУСИМО цих «УБЛЮДКІВ» бути чесними!»
(слоган партії «Вільних демократів»)

Міська влада залізла у кредити “по самі вуха”. З 
такими темпами є небезпека, що і наші діти, і вну-
ки віддаватимуть борги команди Сергія Одарича. 

Погляньте на прості цифри:
Бюджет розвитку міста складає  180 млн. грн.; 

обсяг боргів так само 180 млн.грн.; заплановані 
кредити – 300 млн. Грн., які повертати потрібно 
протягом 10 років. 

Діяльність команди Сергія Одарича у фінансо-
вій сфері все більше нагадує фінансову піраміду. 
Тому, як у традиційній піраміді, жертвами будуть 
сотні тисяч черкащан. 

Сьогодні “ефективні” антикризові менеджери 
понабиралися кредитів різних — як вітчизняних, 
так і зарубіжних банківських установ, на загальну 
суму у декілька сотень мільйонів гривень. За під-
рахунками експертів, всі ці борги затягнуть наших 
дітей у боргову яму щонайменше на  10 років. І це 
за умов економічного «зростання» і тотальної еко-
номії. За цей час виросте ціле покоління дітей, на 
яких буде економити влада та батьки. 

Зрозуміло, що ці сотні мільйонів доведеться від-
давати точно не чинному міському голові, оскільки 
він і не приховує, що не має бажання і шансів пере-
обиратися мером. 

Кредити бралися на все: на виплату зарплати 
бюджетникам, на модернізацію «Черкаситеплоко-
муненерго», «Черкасиводоканалу», на вивіз сміт-
тя, на встановлення інтернету. Але і цього вида-
ється мало. Остання ідея Сергія Одарича – кредит 
на 300 млн. гривень  на будівництво нових очисних 
споруд. І це при тому, що нині діючі очисні споруди 
не завантажені навіть  на половину. 

А тепер погляньмо на дохідну частину міського 
бюджету. У місті “вижили” та реально працюють 
кілька підприємств. Решта – критично зменшують 
обсяги виробництва або згортають свою діяльність 
взагалі. У Черкасах один із найбільших показників 
безробіття в Україні (понад 10%). За рахунок чого 
місто віддаватиме сотні мільйонів кредиту з відсо-
тками? 

Тим не менше не залишають спокою міському го-
лові ідеї щодо феєричної реконструкції Хрещатика, 
який також “з’їсть” чималу копійку. Ніхто не проти 
краси, але ж не за рахунок доргів та кредитів. 

Виходить, що своєю діяльністю “молода коман-
да” Одарича віддала у заставу наших дітей!

За матеріалами сайту “Про головне

Черкаські діти 
у кредиті

У цьому матеріалі ви не знайдете інформації 
про успішний публічний бізнес Одарича і його 
друга Бродського. Оскільки будь-який бізнес 
вони роблять неуспішним. Це стосується і 
«Темпу», і Черкаського ДОКу і «Венето». Але 
є приховані способи нажитися на «народному» 
добрі.

Черкаський асфальтобетонний завод, ство-
рений у 1956 році. У 1998 році підприємство 
перетворено на відкрите акціонерне товари-
ство. У середині 2000-х  підприємство потра-
пило у поле зору міського голови Одарича.  
Вже 2012 року, шляхом досить традиційної для 
України напіврейдерської схеми переходить у 
власність сучасного політичного феномену – 
«сім’ї».

Схема, за якою Черкаський асфальтобетон-
ний завод було виведено із власності  гро-
мади міста виглядає на перший по-
гляд простою: 

• доведення до банкрут-
ства та прихід вигада-
них інвесторів; 

• створення нового під-
приємства, власником 
якого стають «набли-
жені» до міського го-
лови люди. Комуналь-
ному підприємству за-
лишають лише борги;

• додаткова емісія акцій, «розмивання» 
державної комунальної частки; 

• призначення власного директора. 
1 листопада 2012 року Головою Правління 

Черкаського асфальтобетонного заводу при-
значений менеджер бізнес-імперії Бродсько-
го-Одарича, колишній заступник міського го-
лови Черкас та колишній заступник гендирек-
тора ТОВ «Венето» Олексій Гужва. Станом на 
перший квартал 2012 року основними акціоне-
рами (згідно з даними Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку) були від-
повідно: Черкаська міська рада (50%) та 2 лю-
дей  з оточення Одарича 15,077% та 12,5296%.

З початку 2011 року Черкаський АБЗ зміг 
розпорядитися більш ніж 100 мільйонами гри-
вень з міського бюджету розвитку. При цьому, 

модернізоване сучасним облад-
нанням підприємство Одарича 

продає асфальтобетон за 
ціною продукції із заста-

рілих заводів української 
глибинки часів «розви-
нутого соціалізму». 

Експерти говорять 
про те, що лише про-
тягом року власники 
підприємства змогли 

«наварити» на чер-
каських дорогах не 
менше 10 мільйонів 
чистого прибутку. 

Транспортна  реформа на  в ідкатах

З таким гаслом у 2007 році партія, одним із ліде-
рів якої чинний мер Черкас Сергій Одарич, йшла 
на вибори. Цей вислів актуальний і донині. Але 
тоді під «ублюдками» «світочі української мо-
ральної політики» Бродський та Одарич розуміли 
будь-кого, лишень не себе. 

Але тенденція до приватизації комунальної сфе-

ри міста свідчить про те, що міська влада дале-
ко не чесна перед черкащанами.  Ми, звісно, не 
«змусимо команду Одарича бути чесною, вони від 
цього відвикли, але невелике розслідування, яке 
вам запропоновано, засвідчить, якою насправді 
була і є мета команди мера у владі. 

«Дружній» бізнес 
Одарича-Бродського 



300 тисяч черкащан щомісяця з ще-
мом у серці вдивляються у платіжки на 
комунальні послуги. Черкаські тарифи 
– одні з найвищих у державі. Реформа 
ЖКГ, так само як і транспортна, – була 
однією з найбільших мильних бульба-
шок, запущених Сергієм Одаричем. 

З 2006 року Черкаси відкрило для себе 
цільову кредитну лінію Європейського 
банку реконструкції та розвитку. Ста-
ном на 2012 рік, загальний обсяг кре-
диту перевищує 150 мільйонів гривень. 
Кошти від кредиту мали піти на модер-
нізацію «Черкаситеплокомуненерго» 
- встановлення декількох нових котлів 
та програму встановлення лічильників 
тепла. 

При цьому, за словами самого Ода-
рича, собівартість виробництва тепла 
стає значно нижчою, тоді як тарифи на 
опаленні у місті – зростають. В своєму 
інтерв’ю «Україні комунальній» у жов-
тні 2012 року Одарич пише: «…Хочу від-
мітити один з цікавих моментів: в одно-
му з мікрорайонів ми повністю відмови-
лись від газу та перевели котельні на 
використання відходів деревини…»

І вже потім стають відомими факти 
про причетність родинного бізнесу до 
постачання цієї тріски (відходи дереви-
ни) за завищеними цінами. 

Але найцікавішим є той факт, що біз-
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Тендерні процедури Черкаської влади виклика-
ли не одну публікацію журналістів видання «Наші 
гроші». Прямі звинувачення у корупції лунали на 
адресу Одарича під час тендерів на асфальтування, 
закупівлю лічильників, світлофорів тощо. Відомий 
оглядач Сергій Головньов в «Українській правді»  
(www.pravda.com.ua за 24 лютого 2012 року) про-
аналізував діяльність лише одного підприємства, 
близького до Одарича – «Спецдревцентр». 

Це унікальне підприємство спромоглося продати 
місту різноманітного обладнання, матеріалів, устат-
кування та послуг: від лічильників для тепла та кон-
тейнерів для сміття, до матеріалів для покрівлі даху 
на десятки мільйонів гривень. При цьому експерти 
іронізують, що з самого початку лічильники для 

тепла мав виробляти завод «ТЕМП», приватизо-
ваний та доведений до фактичного банкрутства ко-
лишнім його директором Одаричем. Зараз «ТЕМП» 

та інші підприємства «сім’ї Одарича» є основними 
розпорядниками міського бюджету розвитку.

Напівзбанкрутіле підприємство стало виконав-
цем робіт для постачання Черкасам  низки «вкрай 
необхідної» продукції – від огранок, стовпів, тро-
лейбусних зупинок та спортмайданчиків до дивного 
створіння – велорікш, якими, очевидно, планується 
замінити транспорт на реставрованому пішохідному 
Хрещатику. 

«Наближені» до міського голови кажуть, що неза-
баром виробничі цехи «ТЕМПу» будуть перетворені 
у сучасний бізнес-центр, натомість команда Одари-
ча безкоштовно отримає нові землі під перенесення 
виробництва, не сплативши в бюджет ні копійки. 

За даними журналу «Фокус» у 2012 році, сім’я 
Одарича офіційно посідає 13 місце за рівнем дохо-
дів в Україні.

За матеріалами сайту “Про головне

«Спецдревцентр» – майстер на всі руки

Усі обіцянки мера перетворилися на «пшик»

«Черкаситеплокомуненерго» 
та «Черкасиводоканал»  – 
нові об’єкти рейдерського 

захоплення?

Ми спробували проаналізувати  передвиборчі обіцянки Сергія Ода-
рича і те, як вони реалізувалися, та дійшли до висновку, що жодної 
до кінця втіленої програми у місті немає. 

Транспортна реформа  «провалилася». Реформа ЖКГ також не відбу-
лася, натомість мало не всі комунальні структури Черкас приватихують-
ся, і не звичайними людьми, а наближеними до міського голови. Нові 
робочі місця – про що й казати, коли повально закриваються підприєм-
ства. Інвестиції у нові підприємства – провал. 

Обіцяв мер перетворити місто на туристичну перлину. Та де там, до-
ріжуть скоро останні дерева, забетонують ще кілька парків, як задума-
ли, та й перетвориться традиційно зелене місто Черкаси на перлину 
«Донбасу» із гранітними степами та териконами, автостоянками та пар-
ковками. 

Які ж реальні досягнення Сергія Олеговича на посаді міського голови?

Сім’я Одарича добре «покращила» своє життя, бо є однією  з найза-
можніших родин країни (13 місце за доходами).

Одарич  та його команда уже «прихватизували» Черкаський асфальто-
бетонний завод, готуються до «поглинання» «Черкаситеплокомуненер-
го» та «Черкасиводоканалу». 

Втілюються корупційні схеми розподілу міського бюджету через 
контрольовані ним та його оточенням підприємства, бо ж випадковому 
підприємцю за правління цієї команди ніяк не вдається виграти тендер 
чи отримати замовлення на об’єкт. 

А ще стрімко скорочуються паркові зони та приватизуються останні 
шматки землі. 

І все це супроводжується ігноруванням думки черкащан, бо всі гро-
мадські обговорення та ради робляться лише «для галочки», думки лю-
дей все одно ніхто не питає.  

У Черкасах за організаційної підтримки опози-
ційних партій стартував збір підписів проти планів 
мера Сергія Одарича знищити найкрасивіший сквер 
у центрі міста (за будівлею облдержадміністрації, 
вздовж Хрещатика) та спорудження на його місці 
паркінгу. Вже зібрано більше 4 тисяч підписів горо-
дян.

Опозиція переконує: вірити Одаричу не можна, 
намальовані ним „світлі” картини реконструйова-
ного Хрещатика – це мильна бульбашка, все зве-
деться до чергового зносу дерев і дерибану 17 млн. 
гривень, що заплановані для „освоєння” на цій ву-
лиці. Насправді ж мова може йти про щонайменше 
100 мільйонів. „Адже за 17 млн. грн. до Хрещатика 
можна лише підвести комунікації (світло, каналі-
зацію, фасади розфарбувати). Лише один паркінг 
коштуватиме до 20 мільйонів”, — сказав голова 
обласної „Батьківщини” Анатолій Бондаренко. Він 
переконаний, що і розмови про паркінг – черговий 
обман, насправді ж буде збудовано підземний тор-
говельний центр.

Точно так відбулось із побудовою підземного пар-
кінгу біля офісу обласної податкової служби. Ми те-
пер маємо там нікому не потрібний, напівпорожній 
торгівельний центр Хрещатик-сіті. Одарич піарив 
його з усім жаром своєї загадкової душі, а тепер 
скаржиться, що не можна людей загнать під землю 
скуповуватися – „це не природно – людині лізти під 
землю”, каже мер.

Так і хочеться запитати: „А куди ж він дивився і 
чим думав раніше? І де гарантія, що він знов якусь 
дурницю не збудує, а потім, „прозрівши”, розказу-
ватиме місту, що випадково вийшла якась непри-
родна для людини річ?”. А мер тим часом заявляє: 

„Я не збираюся йти на поводу у людей, які не див-
ляться в майбутнє”. І розвиває політ фантазії про 
нові підземні будівництва.

Він дійсно „не йде на поводу у людей”. Він йде 
людям наперекір. Нещодавно знову позрізав дерева 
на Смілянській, бо, бачте, це липи, із них сік капає.

Щось варварське і дикунське є в цьому нищенні 
черкаської зелені. Як і в ставленні до людей.

Це добре ілюструє лист, який недавно черкаща-
ни принесли до редакції газети «Нова молодь Чер-
кащини». Мова все про те ж – про зелень у місті і 
про „турботу” Сергія Одарича, любителя природи і 
пейзажів (як правило, норвезьких).

«Наші будинки знаходяться на вул. Котовського 
в Черкасах, по якій за 1 хвилину проходять до 100 
автомобілів, а з іншого боку рухаються вантажні 
та пасажирські потяги. Згідно з генеральним пла-
ном забудови міста, запроектовано сквер між на-
шими будинками (№97 і 99). Дерева різних порід 
насаджені тут більше 30 років тому. Коли 5 років 
тому почали продавати землю, відведену під сквер, 
та вирізати дерева, мешканці будинків №97 та 99 
почали боротьбу з владою за своє та своїх дітей 
здоров’я. 18.08.2011 рішенням міської ради 300 кв. 
м нашого скверу продано підприємцям за 104 тис. 
910 гривень. Їхній магазин „Кишенька”  цілодобово 
торгує спиртними напоями. Ночами, особливо вліт-
ку, мешканцям будинків немає спокою від п’яних 
вигуків та нецензурщини…» - скаржаться городяни.

«І в цьому весь Одарич, - переконаний коорди-
натор Ради опозиційних сил Черкащини Леонід Да-
ценко. – Те, що не приносить матеріальної вигоди 
– йому не цікаве. Згадайте, як він запекло боровся 
із музичними школами, дитячими гуртками, лікар-
нями, добився-таки закриття одного з пологових 
будинків, тотально вирізає у місті дерева, бо фірма 
його родички продає місту тріски для котелень. По-
дивіться на черкаські дороги – чим більше коштів 
місто вкладає у їхній ремонт, тим більше ям на них 
стає, а далі знову: кредит – відкат – кредит – відкат. 
Тому місту набагато «дешевше» буде змінити мера, 
ніж «змінюватись» за його варварським планом.

Одаричем керує власна 
вигода... і нічого, крім неї

нес партнери Одарича – Бродський та 
Шкрібляк, орендарі Черкаської ТЕЦ, 
розробляють схему приватизації «Чер-
каситеплокомуненерго» та «Черкасиво-
доканалу». 

Наближені до Сергія Одарича люди 
кажуть, що про ці плани було відомо до-
сить давно, одного разу Одарич навіть 
виносив на голосування міської ради це 
питання, але в останній момент не на-
важився та згорнув схему. 

Зараз, вливши в підприємство більше 
сотні мільйонів гривень кредиторських 
грошей, традиційно переклавши борги 
на місто, команда Одарича-Бродського, 
імовірно, пробере до рук і ці 2 страте-
гічні для міста підприємства. 

На «Черкасиводоканал» у 2012 році 
місто взяло біля 100 млн. гривень кре-
диту Світового банку на модернізацію 
мережі. 

Таким чином, маємо приклад «за-
мкнутого грабіжництва» міста за вже 
відомою схемою: 

А найцинічніше, що у тому ж інтерв’ю 
Одарич допускає собі фразу: «ЖКХ – та-
кий же стабільний бізнес, як продаж 
хліба». Очевидно, саме цим бізнесом і 
розраховує займатися Сергій Олегович 
на пенсії.
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18 березня активісти Черкаської обласної ор-
ганізації «Батьківщина молода» обмалювали ве-
личезні вибоїни та ями на дорогах міста люмініс-
центною фарбою, щоб їх було краще видно 
черкаським водіям. Молодь намалювала 
таке собі «тіло» на вулиці Богдана Хмель-
ницького, яке красномовно назвала жерт-
вою черкаського бездоріжжя.

Водії, які проїжджали поруч, радо при-
ймали таку креативність та сигналили на 
знак підтримки. Тепер «найкращі дороги в 
області» розмальовано вздовж і впоперек 
фарбою. Окрім величезних обведених ям, 
по які далеко ходити не треба (ними рясно 
всипана одна з центральних вулиць, Гого-
ля) красуються ще й написи «Обережно, 
Одурич!», «Мере, врятуйте наші дороги!» 
та подібні.

До акції молоді долучилися також і ліде-
ри опозиційних сил Черкащини: Анатолій 
Бондаренко, Леонід Даценко та Дмитро 
Личко.

Активістка організації Тетяна Артеменко 
каже: «Ми отримуємо безліч скарг від чер-
каських водіїв на катастрофічний стан до-
ріг. Це виливається у безкінечні ремонти 
автомобілів, жодна машина не витримує черкаського бездоріжжя. Часом 
така ситуація загрожує безпеці та життю людей. Не так давно призначено 
нових прокурорів міста Черкас та області, до слова, якраз перед стінами 
міської прокуратури ми і обмалювали величезні ями, щоб їм краще було 
видно їх з вікна. Ми хочемо привернути увагу  влади до розбитих шляхів 

у Черкасах».
P.S. Одразу ж після  акції до офісу «Бать-

ківщини» завітало аж четверо оперативни-
ків Придніпровського РВ УМВС. Прийшли, 
як самі пояснили, поспілкуватися з органі-
заторами дійства. Видно, що міліція швид-
ко реагує на дії громадян, але замість того, 
щоб садити за грати тих, хто розкрадає «до-
рожні» кошти, розшукує молодь, щоб заля-
кувати.

У нас  відразу виникло запитання: чому 
аж четверо оперативників відразу? Чи у 
черкаської міліції більше справ немає, щоб 
по четверо ганяти за «ворогами влади», чи 
вони бояться по одному ходити, чи це для 
більшого остраху? Що такого протизаконно-
го зробили кілька молодих та креативних 
активістів?

Черкащани потроху почали звикати до 
того, що міліція — це маріонетка в руках 
влади. Вони шукають «Батьківщину мо-
лоду», недодавно  допитували хворого з 

«Фрезеніусу» на лікарняному ліжку, безпідставно відбирають автомобілі 
у «неугодних» режиму.

Повертаються найгірші тоталітарні часи, коли за власну думку та па-
тріотизм людей садили у тюрми.

Агов, міліціє, кого ти бережеш?

«Батьківщина молода» не бажає 
миритися з черкаським бездоріжжям

Ситуація на комунальному підприємстві «Чер-
касиелектротранс» доходить, як кажуть, до точки 
кипіння. Постійні боргування заробітної платні, ма-
сові скорочення працівників, нелюдські умови пра-
ці наштовхують працівників на бажання позбутися 
керівника-регіонала Петра Кучера, який мало того, 
що довів підприємство своїм господарюванням «до 
ручки», то ще й, як кажуть люди, постійно їх залякує.

Минулого тижня працівників повідомлено про те, 
що посади 102 кондукторів скорочено. Офіційно по-
сади хочуть назвати по-іншому: кондуктор-контр-
олер, однак за штатним розписом їх буде вже 75 (!), 
тобто на 27 працівників менше.

Нині підприємство умудряється працювати без по-
сади головного інженера. Через особисту неприязнь 
новий керівник скоротив інженера разом з посадою. 
Диву даємося, як таке велике підприємство зі специ-
фічною механізацією може обходитись без головно-
го інженера?

Та, очевидно, у Петра Семеновича може бути все…
Не задумуючись, керівництво списує «ходові» 

тролейбуси. Нещодавно визрів цілий скандал: ко-
місія з міськвиконкому прийшла перевірити техніч-
ний стан тролейбуса, який підлягає списанню. Яке 
ж було їхнє здивування, коли перевіряючі дізналися, 
що тролейбус «на лінії», тобто перевозить черкащан. 
Кажуть, перевіряючі довго сварилися… Але замість 
того, щоб покарати нечесного керівника, примусили 
пригнати тролейбуса, будь-що знайти у нього тех-
нічні несправності та списати на металобрухт. Отак 
розпродуються машини, у які можна вкласти 5-7 
тисяч гривень і вони продовжуватимуть слугувати 
черкащанам, а продадуть їх у робочому стані та за 
копійки. Нових же тролейбусів, як ви знаєте, від 
міської влади не можна дочекатися вже багато років, 
хоча вона обіцяє оновлення Тролейбусного парку з 
року в рік.

Керівництво «Черкасиелектротрансу»  постійно 
залякує працівників. Днями, не криючись, на збо-
рах недвозначно людям сказано: хто підпишеться 
за страйк — роботи не бачитиме. Крім того, люди 
скаржаться, що на них діють ще й шляхом обману. 

До кількох водіїв після зміни, коли ті вже були вкрай 
стомлені, підійшли «посланці» від «начальства» та 
попросили підписатися. «За що?» — питали люди. 
«Проти скорочень», — відповіли ті. Таким чином ті 
працівники, які підтримували страйковий комітет,  
шляхом обману засвідчили свою відмову. Отакі ме-
тоди керівника підприємства, який за два роки уже 
шостий за ліком.

Нам розповіли працівники, терпець яким уже уві-
рвався, але вони все ж бояться назвати своє пріз-
вище, щоб не залишитися бодай без такої роботи, й 
про інші «нелюдські» методи Петра Кучера.

На всю зиму горе-керівник відімкнув у ремонтно-
му цеху опалення. Слюсарі змушені були при -2, -3 
ремонтувати тролейбуси, до металевих частин яких 
просто примерзали руки. Слюсарі як могли грілися 
поблизу «буржуйок», заробляючи собі купу болячок. 
Через розмерзання система опалення вийшла з ладу, 
полопали труби, у деяких місцях їх уже вирізали на 
брухт. Отак зекономив директор на копійки, а збит-
ків наробив на мільйони.

Та це ще не всі «новації» від директора. За його 
вказівкою «відрізали» світло у оглядовій канаві (де 
ремонтуються тролейбуси). Чи можете ви уявити ті 
умови, в яких тепер той ремонт відбувається: у на-
півмороці, нічого не бачачи, ремонтник може «до-
бряче» травмуватися. Та кому до того є діло?

Люди не мають гарантій соціального забезпечен-
ня. Скорочують направо і наліво не за законом, а на 
власний розсуд. Коли керівництво «напартачило» 
звіти перед «Соцстрахом», бо записували працівни-
кам у табель неповний робочий день, то усі відшко-
дування тоді теж здійснили з кишень людей.

Бідкаються і слюсарі, яких хочуть перевести на 
зарплату від виробітку. А коли вони будуть проти-
витися, директор натякнув, що звільнить усіх та на-
бере нових, чи ж велике діло? Він нібито казав що 

вже так робив, коли очолював Автобусний парк. Але, 
певно, він не знає, які виклики підприємство має, 
коли приходять «зелені» спеціалісти, які, як то ка-
жуть, «шини не нюхали».

Коли трапилася аварія по вул. Можайського (зі-
рвало лебьодку) і через технічну несправність тро-
лейбус зіштовхнувся з автомобілем, усі збитки ди-
ректор переклав на чергову зміну, яка не винна у 
тому, що тролейбуси роками не ремонтуються. Од-
нак 16 тисяч гривень лягли на плечі рядових пра-
цівників.

Все свідчить про те, що підприємство навмисне 
доводиться до банкрутства, аби потім його хтось із 
«потрібних» людей міг задарма приватизувати.

Попередній керівник Андрій Наумчук зміг за пів-
року вивести  «Черкасиелектротранс» з кризи. Тоді 
підприємство позбулося боргів. Однак Наумчук пе-
рейшов на роботу у міськвиконком, а Кучер, якого 
призначили на його місце, довів організацію «до 
ручки».

Але  директор Петро Кучер не забуває про свої 
«шкурні» питання. На території Тролейбусного пар-
ку перебувають 7 його особистих автобусів «Воль-
во». За оренду платиться символічна сума, близько 
250 грн. на місяць. Автобуси чекають свого часу… А 
тролейбуси, очевидно, вже не дочекаються, коли не 
зміниться керівництво…

Не маючи більше змоги терпіти утиски та погрози, 
працівники «Черкасиелектротрансу» планують най-
ближчим часом провести збори та поставити питан-
ня щодо звільнення директора, який їх не влаштовує.

Черкаські тролейбусники 
на межі бунту


