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В С Т А В А Й , 
У К Р А Ї Н О !

25 квітня опозиційні сили Черкащини ВО «Батьківщина», «Свобода», «Удар» запрошують  усіх черкащан взяти участь у 
загальнонаціональній акції протесту «Вставай, Україно!».

Збір учасників заплановано на 16.00 біля пам’ятника Богдану Хмельницькому, що на площі ПК «Дружби народів». 
О 17.00 розпочнеться марш до Соборної площі. На мітингу виступлять лідери опозиційних фракцій у Верховній Раді України 

Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок  та Віталій Кличко. Прибудуть народні депутати України.
Мітинги та марші  у рамках акції протесту «Вставай, Україно!» відбуваються у кожній області.
Опозиція скликає людей на протест проти політичних репресій в Україні, з вимогою визволення лідера опозиції  

Юлії Тимошенко, проти знищення парламентаризму в Україні, а також з вимогою звільнення держави від злочинних дій влади.
Перший заступник Голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов, зокрема, заявляє: «Відставку Кабінету міністрів 

Азарова підтримує більшість українців, «тому що «новий-старий»  уряд вже протягом трьох років веде країну до міжнародної 
ізоляції та економічної катастрофи. Влада  веде країну до дуже небезпечної межі, «за якої вже стане неможливим швидко 
відновити економічну та соціальну ситуацію в країні. Чим скоріше ми відправимо її у відставку, тим більше шансів стабілі-
зувати ситуацію в нашій країні, повернутись до нормального життя, дозволити нашим громадянам гідно забезпечувати свої 
родини, а Україні потрапити до Європейської спільноти».

25 квітня
1600- збір м. Черкаси, біля пам’ятника Богдану Хмельницькому  

(ПК «Дружби народів») 
1700 - мирний похід від ПК «Дружби народів» до Соборної площі

ВО БАТЬКІВЩИНА
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Депутати Черкаської обласної ради, 
представники інтелігенції області під-
писали листа Президентові України Ві-
ктору Януковичу.

«Шановний Вікторе Федоровичу! Ми, 
представники громадськості Черкась-
кої області, звертаємось до Вас, як до 
Глави Української держави, з клопотан-
ням про звільнення Юлії Володимирівни 
Тимошенко.

7 квітня 2013 року, у день Благовіщен-
ня Пресвятої Богородиці, Ви прийняли 
мудре і довгоочікуване рішення про по-
милування Юрія Луценка та Георгія Фі-
ліпчука. Помилування цих опозиційних 
політиків дало надію українцям на при-
пинення політичних репресій, віднов-
лення верховенства права, повернення 
нашої держави на демократичний євро-
пейський шлях розвитку. Це вірний крок 
і перший важливий прецедент для від-
новлення справедливості в Україні.

Зараз суспільство очікує від Вас на-
ступного кроку. А саме, звільнення за-
судженої з політичних мотивів Юлії 

Тимошенко — лідера опозиції, Вашо-
го головного опонента на президент-
ських виборах 2010 року. Звільнити та 
відновити права колишнього прем’єр-
міністра України закликають також Єв-
ропейський парламент, уряди США, Ка-
нади, країн Європейського Союзу.

Вам відомо, що Міжнародна медична 
комісія встановила значне погіршення 
стану здоров’я Юлії Тимошенко про-
тягом ув’язнення. Близько року Юлія 
Володимирівна перебуває на стаціо-
нарному лікуванні у клінічній лікарні 
«Укрзалізниця» м. Харкова. Весь термін 
ув’язнення Тимошенко перебуває під 
постійним психологічним тиском, її пра-
ва регулярно порушуються.

У зв’язку з викладеним, просимо Вас, 
шановний Вікторе Федоровичу, прояви-
ти милосердя і за християнською тради-
ції до Свята Великодня прийняти рішен-
ня про звільнення Юлії Володимирівни 
Тимошенко від відбуття покарання, а та-
кож здійснити її повну юридичну та по-
літичну реабілітацію.»
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Черкаська інтелігенція вимагає у Януковича
 звільнити Юлію Тимошенко

* Фрагмент листа, адресованого Миколі Томенку 
і написаного у в’язниці Юлією Тимошенко

Микола Томенко:  
«Після звільнення Юрія Луценка 
примусимо владу звільнити 
і Юлію Тимошенко»

20 та 21 квітня у Холодному Яру вша-
новували видатних земляків  — отаманів і 
гетьманів Богдана Хмельницького, Макси-
ма Залізняка, Василя Чучупаки та сотень 
інших холодноярців, які полягли за волю 
України. ВО «Батьківщина» виступила спі-
ворганізатором дійства.

На дводенне свято козацької слави при-
були сотні козаків з усіх куточків України. 
Вшанувати героїв Холодного Яру приїхали 
народні депутати України, серед яких Ми-
кола Томенко та Олег Тягнибок. Народні 
обранці поклали квіти до пам’ятника хо-
лодноярцям та виступили перед громадою.

Керівник обласної організації 
«Батьківщина» Анатолій Бондаренко 
висловив прикрість, що обласна влада 
за три роки зовсім забула про гетьман-
ську столицю.

«Щороку з усієї України тисячі патрі-
отів з’їжджаються до Холодного Яру. 
Але таких жахливих доріг, які нині ве-
дуть до козацької столиці, до музею 
Богдана Хмеьницького не було ще ніко-
ли. Тепер вся Україна бачить обличчя 
черкаської влади, яка за три роки за-
була про Холодний Яр та, певно, хоче, 
щоб туди зовсім доріг не було».

Анатолій Бондаренко:
«Влада геть забула про 
гетьманську столицю»

Один із лідерів «Батьківщини», народний депутат 
Микола Томенко висловив стурбованість тим, що 
рішення Януковича про звільнення Юрія Луценка 
тлумачиться українськими та міжнародними експер-
тами як достатня умова для визнання становлення 
України як демократичної держави, а також пере-
думовою для підписання Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС. 

«Ми вели активну боротьбу за звільнення Юлії 
Тимошенко і Юрія Луценка і радіємо, що Юрій Ві-
талійович сьогодні з нами на свободі. Сподіваємося, 
що він візьме активну участь у спільній опозиційній 
діяльності. Натомість, це не означає, що опозиції 
треба послабити вимоги щодо звільнення політич-
них в’язнів, припинення переслідування політичних 
опонентів влади і застосування принципу так звано-
го вибіркового правосуддя. Отож, нам треба активі-
зувати та посилити роботу за звільнення Юлії Тим-
ошенко», - зазначив Микола Томенко.

Олег Тягнибок, Арсеній Яценюк та Віталій Кличко 
закликають свідомих черкащан  

прийти на загальнонаціональну акцію  
«Вставай , Україно!» 25 квітня


