
№7 (105)
23 травня 2013 року

Газета Черкаської обласної організації Всеукраїнського об’єднання  “Батьківщина”

Близько тисячі активістів Черкаської обласної організації «Бать-
ківщина», на чолі з керівником обласної організації  Анатолієм Ва-
сильовичем Бондаренком, керівником фракції «Батьківщини» Во-
лодимиром Анатолійовичем Гресем в обласній раді, депутатом  
Сігнаєвським та іншими, взяли участь у загальнонаціональній акції 
«Вставай, Україно!» у Києві, 18 травня 2013 року. Не зважаючи на те, 
що влада руками ДАІ чинила шалений тиск на перевізників, зупиняла 
автівки з активістами, переважній більшості черкаських «батьківщи-
нівців» вдалося відстояти свої права на загальнонаціональній акції 
«Вставай, Україно!».

18 травня у Києві одночасно пройшли дві протилежні за своєю по-
літичною метою акції. Влада злякалася великої кількості патріотич-
них українців, тому за кілька днів до опозиційної акції вигадала свій 
мітинг, знові назвавши його «антифашистським». 

На  провладну акцію «В Європу – без фашизму!» зігнали студентів, 
бюджетників, обіцяючи заплатити їм від 70 до 200 гривень, залежно 
від того, хто звідки приїхав та кого як шанують. Пообіцяти – пообіця-
ли, однак значній частині «антифашистів» коштів не дали навіть на 
дорогу додому. Так, вертаючись до Черкас, ми побачили у Борисполі 
близько 20 автобусів з Донеччини, які не отримали ні обіцяних коштів 
за те, що смажилися на пекучому сонці за провладну партію, ні навіть 
на те, щоб заправити бензин у автобуси. Певно, цим підневільним 
людям надовго перехочеться дерти горло за Януковича, не маючи 
впевненості, що не доведеться ночувати посеред поля у чужому місті. 

Неозброєним оком було видно, що на опозиційний майдан люди 
з’їхалися з чітким уявленням, чого вони хочуть. Вони діяли злаго-
джено, знайомилися один з одним. Привітно посміхалися у яскра-
вих різнобарвних вишиванках, демонстрували власноруч виготовлені 
плакати, охоче позували численним журналістам. 

О дванадцятій годині за величним Державним Прапором колона 
опозиціонерів рушила на Соборну площу.

Одночасно з вулиці Грушевського на Європейську площу рушили 
колони прихильників акції  «В Европу — без фашистів!», де на них очі-
кувала заздалегідь підготовлена сцена «антифашистського» дійства, 
розписана закликами російською мовою. 

Діставшись кінцевого пункту, «антифашисти» одразу ж почали пе-
ретворювати Європейську площу на смітник. А також розміщуватися 
з комфортом, підстилаючи під свої сідниці прапори партії, що їх туди 
спрямувала. Повага так званих «антифашистів» до будь-якої символі-
ки, а надто до державної, потребує особливої уваги. 9 травня у Києві, 
зокрема, глум над національними символами України прихильниками 
Партії регіонів та навезеними студентами проявився на повну силу. 
Тоді група молоді, стомившись від «антифашистських» мітингувань, 
повсідалася сідницями у рядочок на національні жовто-блакитні пра-
пори. Примітно, що жоден дорослий куратор-регіонал чи бодай одна 
молода свідома людина не зробили зауваження про глум над держав-
ними символами України.

На антифашистський мітинг влада навезла також дуже велику кіль-
кість «бійців». Вони сновигали групами, створюючи провокації, за-
лякуючи журналістів. 

Журналістку 5 каналу, яка знімала бійку провокаторів і свободівців, 
побили спортивні молодики. Оператор упізнав у нападниках керівни-
ка Білоцерківської організації Молодих регіоналів.

Багато шуму наробили і троє молодиків, які під’їхали у БТРі впри-
тул до опозиціонерів. Зав’язалася сутичка. Хтось кинув димову шаш-
ку у бронетранспортера. Вояки добряче вчаділи.

Проте учасники акції «Вставай,  Україно!» розходилися в доброму 
настрої, вони заявили владі про свою позицію, зробили це вільно і 
гідно.

Мимоволі замислишся, навіть не вдаючись до гасел, який має бути 
цивілізаційний вибір України, який напрямок є світлим і справедли-
вим, а який веде до занепаду.

Черкащани на акції 
«Вставай, Україно!»
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На початку цього року провладна більшість Чер-
каської облради у рамках медичної реформи в Укра-
їні ухвалила концепцію розвитку медицини на Чер-
кащині, у якій йшлося, зокрема, про реформування 
станцій швидкої допомоги.

Нинішня влада гарно вміє обіцяти, і тим, хто ще 
не втомився слухати про чергове «покращення», 
розповідали про потужні диспетчерські центри, де-
сятки нових пунктів швидкої допомоги, 70 нових  

карет «швидкої» для Черкащини та додаткові 72 
мільйони гривень на нашу область…

Нагадаю також, що на сьогодні, відповід-
но до Постанови Кабміну, бригади «швидкої» 
мають прибувати за екстреними звернення-
ми через 10 хвилин у містах та за 20 хвилин 
з моменту виклику у населених пунктах поза  
межами міст.

Однозначно, ця норма у селах Черкащини не ви-
конується, і цьому свідченням є масові звернення 
людей. Окрім того, на сьогодні селян турбує не 
лише час, за який доїде швидка допомога до пев-
ного села, а і те, що тепер взагалі з деяких сіл не 
можна дістатися, скажімо, до райцентру.

Через стан наших доріг у багатьох випадках 
швидка не може не лише за 20 хвилин доїхати на 
екстрений виклик у село, а і взагалі дістатися до 
деяких хворих у віддалених селах. Ще нюанс: якщо 
машина і доїде, то у ній має бути ще й відповідне 
обладнання, щоб урятувати (реанімувати) хворого. 
Як відомо, таким обладнанням на сьогодні абсо-
лютна більшість наших машин швидкої допомоги не 
оснащена. У місті Смілі нещодавно чоловік помер 
по дорозі до лікарні у «швидкій». Лікарі не могли 
«запустити» серце, бо необхідного реанімаційного 
обладнання, яким повинна бути забезпечена брига-
да, просто немає.

Тому лишається тільки сподіватися, що запев-
нення влади про ефективність медичної реформи 
не лишаться голослівними. Як і те, що в кожному 
сільському ФАПі повинна бути проточна вода та ту-
алети…

Загалом, хочеться нарешті дізнатись, скільки 
часу потрібно нинішній команді «проФФесіоналів», 
щоб бодай одну реформу, яку вони задекларували, 
завершити успішно? Руйнувати, звісно, – не будува-
ти. Але медицина – це занадто серйозно, аби у цій 
галузі дозволяти непродумані  експерименти, які 
можуть коштувати комусь здоров’я чи навіть життя. 

Володимир Гресь, 
голова фракції  »Батьківщина»  

у Черкаській обласній раді

Володимир Гресь: 

«Чергові владні експерименти 
можуть коштувати комусь життя»

Анатолій Бондаренко, голова Черкаської об-
ласної організації «Батьківщина» та новий член 
міськвиконкому на громадських засадах заявив, 
що його діяльність цілком спрямована на на-
ведення ладу у виконкомі та поінформованості 
черкащан про реальний стан справ.  «Те, що я 
побачив у документах, мене особисто вражає. 
17 млн. грн. виділені на Хрещатик, але не-
має ніякої відповідної документації. Відсутня  
концепція розвитку міста. Використання коштів, 
які передбачені на ремонти будинків, не контр-
олювалося   належним чином. Так, 5 млн. грн., 
виділених на дорогу між вул. Ярослава Галана і 
Д.Менделєєва, невідомо куди використано.  По-
передній склад виконкому не вважав за потріб-
не ремонтувати школи, натомість гроші вклада-
лися у «бредові» проекти Одарича».

Анатолій Васильович додав, що він катего-
рично незадоволений станом ремонту доріг у 
Черкасах. «Уже завершується травень, а ями та 
баюри на дорогах так і не відремонтовані. Нам 

не потрібно, щоб дороги ремонтували восени 
чи зимою. Необхідно, щоб усе робилося вчас-
но. Асфальт закуповується за завищеною ціною, 
ремонтні роботи належно не ведуться. У тако-
му разі, якщо робота не робиться, то я думаю, 
треба міняти підрядні організації, здійснювати 
жорсткий контроль за виконанням бюджетних 
коштів.

Я, як і обіцяв, контролюю міську владу. Ви-
вчаю усі фінансові документи, аби громада міс-
та була поінформована.

Позиція партії «Батьківщина» щодо ситуації в 
міськвиконкомі незмінна. «Багаторазовий полі-
тичний зрадник Михайло Бродський і його став-
леник Сергій Одарич більше не будуть керувати 
містом. І керівництво партії у Києві має таку ж 
думку. А соратники по боротьбі із режимом по-
винні розуміти місце опозиції в демократично-
му суспільстві. Фракція «Батьківщини» в міській 
раді не співпрацює з із Партією регіонів, а здій-
снює свій прямий обов’язок перед суспільством. 
А саме - контролює дії місцевої влади та інфор-
мує суспільство про реальну ситуацією навколо 
проблем міста. Навіть поверховий аналіз доку-
ментів щодо діяльності попереднього виконко-

му свідчить, що 
 Відсторонити їх від влади і показати громаді 

реальні результати їх діяльності було нагаль-
ним завданням опозиції. Тому ми і домоглися  
відставки міського голови та почали працювати 
у виконкомі на громадських засадах»,  — сказав 
Анатолій Бондаренко.

Я вас запевняю, що відтепер жодне дерево у 
місті не буде спиляне без висновків експертів. 
Не так, як робив видатний «дроворуб» Сергій 
Одарич, коли масово знищувалися здорові віко-
ві дерева з меркантильних  потреб.

Так само ми домоглися того, що підземної 
парковки на місці парку за обласною радою не 
буде. Бо такими є бажання громади, а не вла-
ди», — додав Бондаренко.

Хочу сказати черкащанам, що я  маю намір 
ініціювати багато суспільно важливих справ. 
Сьогодні треба ліквідувати побори у медицині 
і в освіті. У Черкаських школах за складання 
учнями іспитів вимагають часом по тисячі гри-
вень. Такого не повинно бути!

Ми вирішимо питання фінансування «Фрезе-
ніусу». Не залишимо хворих людей напризволя-
ще.

Також запевняю, що міськвиконком не буде 
слугувати підрозділом обласної державної адмі-
ністрації, як це було за часів Одарича, коли мер 
і губернатор  тихцем вирішували темні справи», 
— пояснив Анатолій Васильович.

Міськвиконком не буде 
слугувати підрозділом обласної 

державної адміністрації, як 
це було за часів Одарича

Черкаська «Батьківщина»: 
«Влада повинна 

звільнити Тимошенко!»
Європейський суд з прав людини одного-

лосно виніс рішення у справі Юлії Тимошенко: 
арешт та утримання її під вартою є незаконни-
ми та політично вмотивованими.

Відповідне рішення 30 квітня 2013 року  
зачитав президент Європейського суду з прав 
людини.

Він наголосив, що палата суддів Європей-
ського суду у справі Юлії Тимошенко прийняла 
одноголосне рішення, що арешт та утримання 
під вартою Юлії Тимошенко є незаконними та 
здійснювалися за політичними мотивами.

Тепер українській владі потрібно негайно 
звільнити Юлію Тимошенко, оскільки рішення 
суддями було прийняте одноголосно. Ми вима-
гаємо її повної реабілітації. Європейський суд 
із прав людини встановив політичну мотивацію 
арешту екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, 
порушення її прав у зв’язку з арештом. Те, що 
в Україні з приходом до влади Партії регіо-
нів почало процвітати беззаконня, що людей 
через їхню незгоду з діями бандитської вер-
хівки почали кидати до в’язниць, засвідчила 
уже і Європа. Янукович  зобов’язаний негайно  
виконати рішення Європейського суду з прав 
людини. 

“Юлія Тимошенко має бути на 
волі та брати повноцінну участь 

у політичному житті України, 
зокрема, балотуватися у  
президенти у 2015 році!»

Команді «ефективних 
менеджерів» Одарича не 

можна довірити роботу навіть у 
корівнику
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м. Умань

Вже традиційно Уманська міська організація ВО «Батьківщина» вша-
новує ветеранів Великої Вітчизняної Війни у День Перемоги. Депутати 
міської ради від «Батьківщини» на чолі з керівником фракції Людмилою 
Кирилюк відвідали учасників бойових дій, привітали їх та подякували 
за той подвиг, який вони здійснили у молоді роки. «Ми не забуваємо 
наших ветеранів, бо з кожним роком, на жаль, їх стає  все менше. Тому 
ми дякуємо їм за Перемогу та за те, що живемо та виховуємо дітей на 
своїй рідній землі», – зазначила Людмила Кирилюк.

Уманчани подякували 
ветеранам за їх подвиг

Чорнобаївська «Батьківщина» одноголосно запропонувала  
Аллу Мірошниченко у голови селищної ради.

23 квітня 2013 року на засіданні бюро Чорнобаївської районної партій-
ної організації 

ВО «Батьківщина» було одноголосно вирішено підтримати Мірошни-
ченко А.О на позачергових виборах селищного голови смт Чорнобай, 
які відбудуться 2 червня 2013 року. 

Алла Олексіївна у зверненні до громади обіцяє: «Ідучи на вибори се-
лищного голови, я чітко розумію та усвідомлюю всю відповідальність 
перед територіальною громадою. Маю бажання працювати в інтересах 
виборців, адже не можу стояти осторонь від вирішення насущних про-
блем життя селища».

Алла Мірошниченко вже 7 років поспіль працює керуючим справами 
Чорнобаївської селищної ради, активно відстоює інтереси опозиції. 

УВАГА, ВИБОРИ!

Ідучи на вибори селищного голови, я чітко 
розумію та усвідомлюю всю відповідальність 
перед територіальною громадою. Маю бажання 
працювати в інтересах виборців, адже не можу 
стояти осторонь від вирішення насущних про-
блем життя селища і прагну зробити особистий 
внесок у їх вирішення.

Працюючи на посаді керуючого справами ви-
конкому Чорнобаївської селищної ради – две-
рі мого кабінету, як і моє серце були відкриті 
для всіх жителів селища. Я обіцяю, що так буде 
і надалі. Головним у моєму житті є принцип 
«стався до людей так, як ти хотів би, щоб вони 
ставилися до тебе».

Розуміючи всю відповідальність перед гро-
мадою, беру на себе такі зобов’язання:

- у роботі керуватися основним принципом – 
служіння територіальній громаді смт Чорнобай 
та с. Савківка;

- приймати важливі рішення обов’язково із 
врахуванням думки жителів громади;

- прозоро розподіляти бюджетні та позабю-

джетні кошти;
- запровадити проведення відкритих сесій се-

лищної ради із залученням активістів, громад-
ських та партійних організацій, як селища так 
і району;

- висвітлювати діяльність селищної ради у 
ЗМІ. Запровадити щомісячну «звітну колонку» 
селищного голови про здійснену роботу;

- нещадно боротися з будь-яким свавіллям, 
неповагою і байдужістю до людей;

- протидіяти насаджуванню культу жорстоко-
сті та насильства;

- покращувати благоустрій населеного пунк-
ту та організувати зони відпочинку на території 
селищної ради;

- підтримувати в належному стані кладовища, 
облаштувати їх туалетами;

-  регулярно проводити  урочистості з приво-
ду важливих подій у житті громади;

- допомагати ветеранам, інвалідам, багато-
дітним і малозабезпеченим сім’ям, пенсіоне-
рам;  

- сприяти шкільним і дошкільним закладам у 
вирішенні їхніх нагальних проблем;

- заохочувати розвиток спорту, відродження 
духовних і національних традицій, збереження 
історичної пам’яті та культурної спадщини се-
лища; 

- конструктивно співпрацювати з усіма полі-
тичними партіями, громадськими організація-
ми та релігійними конфесіями;

- створювати умови для розвитку підприєм-
ницької діяльності у селищі;

- всебічно підтримувати учнівську молодь, 
надалі розвивати КВНівський рух у селищі.

Жінка є берегинею родини та сімейного вог-
нища, проте вона здатна навести лад не лише у 
сім’ї. Впевнена, що не тільки чоловіки можуть 
посідати керівні посади. Віддайте свій голос за 
мене і Ви переконаєтесь у правильності свого 
вибору. Я щиро вірю, що за підтримки громади, 
яка є запорукою у вирішенні будь-якої пробле-
ми, ми всі разом зробимо наше селище гордіс-
тю Черкащини.

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА НА ПОСАДУ СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ СМТ ЧОРНОБАЙ

МІРОШНИЧЕНКО АЛЛИ ОЛЕКСІЇВНИ

Маньківська район-
на організація партії  
«Батьківщина» вко-
тре навідала Буцький  
Будинок престарілих. 
І знову не з порожні-
ми руками. Почесну 
місію виконали голова 
Русалівської  первин-
ної партійної органі-
зації   В.М. Візіренко 
зі своїми однодумця-
ми, керівник Мань-
ківської районної ор-
ганізації Ю.І.Панчук-
Золотухіна, депу-
тат районної ради  
В.О. Онищук.

До керівника Русалівської «Батьківщини»  В.М.  Візіренка  звер-
нулися працівники Будинку престарілих.  Батьківщинівець знай-
шов спонсорів, які привезли стареньким 3 мішки борошна та со-
лодощі. Це  Ф.І. Війтенко - приватний підприємець с.Вікторівка,  
М.О. Онищук - Дзензелівська державна насіннєва сортодослідна 
станція.

Маньківська «Батьківщина» 
опікується старенькими

Маньківський  район



Про нестримний і парадоксальний характер 
Миколи Івановича знають у Черкасах багато. 
Він умудряється залишатися єдиним кандида-
том у народні депутати від об’єднаної опозиції 
ВО «Батьківщина», заявляючи, що партія «йому 
не указ».

Різкі та часом кардинально протилежні за-
яви Миколи Івановича викликають у його по-
літичних союзників закономірне запитання: 
«Миколо Івановичу, то чого ж ви насправді хо-
чете?». Непослідовні дії заводять його навіть  в 
опозицію до опозиції.

З одного боку, Микола Іванович хоче у сво-
їй політичній боротьбі спиратися на авторитет 
«Батьківщини», особисто Юлії Тимошенко та 
в цілому об’єднаної опозиції. З іншого боку, — 
поводить себе відособлено, важає, що може й 
не дотримуватися партійної етики.

Тим часом він не пропускає найменшої на-
годи, щоб звинуватити керівництво обласно-
го осередку «Батьківщини» у зраді. То кого 
ж «зрадила» Черкаська «Батьківщина»? Якщо 
Одарича, то вона послідовно була до нього в 
опозиції. Натомість це Сергій Олегович  та його 
«старший товариш» Михайло Бродський зради-
ли «Батьківщину», почали працювати з Партією 
регіонів у коаліції.

Якщо Булатецький вважає, що зрадили його, 
то це так само неправда. Оскільки саме він 
став єдиним кандидатом по 194 виборчому 
округу за підтримки обласної організації. І за-
лишається ним дотепер.

Справжню мету критики Булатецького можна 
побачити в його ж висловах.

«Коли я наполягав на тому, щоб очолити 
міську організацію «Батьківщини», лідери за-
перечували, в тому числі і Анатолій Бондарен-
ко, устами безпосередньо людей йому підпо-
рядкованих. Вони говорили: Миколо Івановичу, 
розумієте, коли ви самі виступаєте, то ви ви-
ступаєте як Булатецький, а як будете головою 
міської організації, то це вже від імені пар-
тії. Тому ми не хочемо, щоб ви були головою 
міської організації, бо ви критикуєте, іноді не 
підбираючи слова». Цим Булатецький засвід-
чив, що він не має підтримки у партійному  

середовищі, але тим не менше хоче підпоряд-
кувати собі організацію. Та все б воно й до-
бре, партія – демократична, обрати можуть 
будь-кого, хто користується довірою партійців. 
Однак робота зі згуртування та збереження 
колективу однодумців, єдності потребує та-
ких якостей, якими, очевидно, не володіє Бу-
латецький. Як він може залагодити будь-який 
конфлікт, якщо він сам не володіє своїми амбі-
ціями? В його діях відсутня послідовність.

Згадаймо бурхливу реакцію Миколи Іванови-
ча у день обрання батьківщинівців Бондаренка 
та Овчаренка у міськвиконком на громадських 
засадах. Тоді Булатецький висловлював рішучу 
незгоду з тим, щоб його однопартійці увійшли 
до складу керуючого органу. Називав їх під-
контрольними  губернатору Тулубу.    Важливо 
знати, що за день-два до сесії міськради Ми-
кола Іванович цілком погоджувався, щоб пред-
ставники від «Батьківщини» йшли у виконком. 
Він навіть активно агітував до цього окремих 
однопартійців. Усі дії «Батьківщини» були об-
говорені на бюро партії, у якому брав участь 
також і Булатецький. Але у певній ситуації 
він вибухнув новим протиріччям, здивувавши 
того ж Бондаренка, який на сесії привселюдно 
сказав: «Миколо Івановичу, ви ж два дні мене 
вмовляли йти до виконкому!»

Булатецький – не командний гравець. Та-
ких називають політиками-одинаками. У цьому 
яскраво можна було пересвідчитися 18 травня 
на загальнонаціональній акції «Вставай, Украї-
но!». Анатолій Бондаренко йшов разом з деле-
гацією від Черкащини. Натомість Микола Була-
тецький покинув нечисленну свою команду та 
гайнув у голову колони поближче до Яценюка, 
Тягнибока і Кличка.

Враховуючи, що у Булатецького не вистачає 
авторитету серед однопартійців і він не може 
бути впевненим, що його б обрали керівником 
у демократичний спосіб, він прагне скориста-
тися авторитетом лідерів партії і дискредиту-
вати чинного керівника.

Днями під час прес-конференції Миколі Іва-
новичу так і не вистачило духу вимовити, що  
він хотів би усунути Бондаренка від керівни-

цтва обласним осередком «Батьківщини». Бу-
латецький поскаржився на недостатність під-
тримки від обласної організації «Батьківщини» 
і висловився за необхідність ставити питання 
про усунення  … «проблем» і навіть … На за-
значених двох паузах у журналістів, присутніх 
на прес-конференції, перехопило подих, в залі 
запахло сенсацією.  Але нічого з того, що готові 
були домислити «акули пера», не прозвучало.

Певно, київські лідери не підтримали Була-
тецького в його внутрішньопартійній боротьбі, 
що не дозволило йому висловитися більш рі-
шуче.

Микола Булатецький залишається єдиним 
кандидатом від опозиції по 194 округу, незва-
жаючи на те, що до рішень партії він часто і не 
прислухається. У нього є всі шанси таки ста-
ти народним депутатом. Однак є й небезпеки. 
Своєю несподіваною підтримкою відставлено-
го мера він підсилює позиції Одарича та його 
куратора Бродського.

Висловлювання Булатецького займають зна-
чне місце у політичній риториці Одарича, спря-
мованій на «вибілення»  екс-мера, виставленні 
його як «надзвичайного» партіота, колишнього 
рухівця та мало не дисидента. Таким чином, 
батьківщинівець Булатецький стає зіркою  
Одаричевих політтехнологій проти «Батьків-
щини».

Бурхлива агітаційна кампанія Сергія Оле-
говича, щоденний випуск газети «Справедли-
вість», щоденні ефіри на ТРК «ВІККА» можуть 
свідчити про те, що Одарич піде технічним 
кандидатом по 194 округу, аби відтягти від 
того ж Булатецького частину голосів, допоміг-
ши ставлениці Фірташа, Валентині  Жуковській.

Рядові однопартійці хотіли б, щоб Микола 
Іванович, нарешті, припинив чвари, взявся за 
справжню опозиційну діяльність, що він добре 
вміє робити, а не сприяв політичним ворогам.

Поки Юлія Тимошенко сидить у в’язниці, Бу-
латецький  працює для повернення її зрадників 
— «сім’ї» Одарича-Бродського — до владного 
корита.

Булатецький став зіркою 
Одаричевих політтехнологій
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м. Черкаси
м. Черкаси, вул. Смілянська,23, оф 35

м. Ватутіне
м. Ватутіне, пр-кт Ватутіна, 15

м. Золотоноша
м. Золотоноша, вул. Шевченка, 68а, к. 5

м. Канів
м. Канів, вул. Леніна, 121а

м. Сміла
м. Сміла, пр. Перемоги, 14, к.25

м. Умань
м. Умань, вул. Піонтковського, 10

Драбівський район
м. Драбів, вул. Леніна, 39

Жашківський район
м. Жашків, вул. Леніна, 1а

Звенигородський район
м. Звенигородка, пр. Шевченка, 43б

Золотоніський район
м. Золотоноша, вул. Шевченка, 68а

Кам’янський район
м. Кам’янка, вул. Леніна, 36

Канівський район
м. Канів, вул. Малишка, 23

Катеринопільський район
м. Катеринопіль, вул. Петровського, 34

Корсунь-Шевченківський район
м. К.-Шевченківcький, вул. Шевченка, 88а

Лисянський район
смт. Лисянка, вул. Червоноармійська, 1

Маньківський район
смт. Маньківка, вул. Щорса, 18б

Монастирищенський район
м. Монастирище, вул. Леніна, 5

Смілянський район
м. Сміла, вул. Перемоги, 14, к. 25

Тальнівський район
м. Тальне, вул. Вокзальна, 7

Уманский район
м. Умань, вул. Піонтковського, 10

Христинівський район
м. Христинівка, вул. Першотравнева, 17

Черкаський район
м. Черкаси, вул. Смілянська,23, оф 35

Чигиринський район
м. Чигирин, вул. Гетманська, 28

Чорнобаївський район
м. Чорнобай, вул. Леніна, 112, к. 7

Шполянський район
м. Шпола, вул. Леніна, 35

Адреси громадських приймалень ВО «Батьківщина» у Черкаській області

Приймальні працюють з 900 до 1700


