
Вересень починається святом знань та науки. 
Це день, що дає можливість дорослим повер-
нутися у свої золоті роки, а учням і студентам 
– до своєї другої домівки – у школи та вищі 
навчальні заклади. У цей момент, уже через 
роки і відстані, перегортаючи сторінки своїх  
школярських днів і років, так хочеться сказати 
вам, що навчання – це безцінний скарб, це світ 
знань про людей та їх оточення. 

Усім, хто цього дня прийде до навчальних за-
кладів здобувати зна-
ння, бажаємо досяг-
ти своєї мети у житті, 
знайти взаєморозу-
міння з учителями та 
батьками, зустріти до-
брих і надійних друзів. 

Особливі вітання на-
шим дорогим першо-
класникам! Ніколи не зупиняйтеся на до-
розі Знань, вона цікава і по-справжньому 
нескінченна. Вчіться, щоб знати, ді-

яти, жити. Зерна науки дадуть добрі сходи і 
зростуть у ваших душах урожаєм мудрості та  
натхнення. Ростіть здоровими, досягайте висо-
ких результатів у навчанні та завжди будьте 
активними у громад-
ському житті.

Окрема вдячність 
вам, вельмишанов-
ні педагоги, за тепло 
сердець, бездоганне 
виконання такої від-
повідальної справи, як 
виховання молодого 
покоління в дусі лю-
бові до рідного краю 
та України! Бо саме ви 
сприяєте формуванню 
юних особистостей, від 
яких залежить майбут-

нє українського народу!
Вітаємо всіх  із чудовим хвилюючим свя-

том – Днем знань!
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Дорогі черкащани! Вітаємо вас із Днем знань!

Існує безліч правових меха-
нізмів для того, щоб звільнити 
Юлію Тимошенко з-за ґрат, але 
у Віктора Януковича на це немає 
політичної волі.

Про це заявив народний депу-

тат, Голова Центрального штабу 
партії «Батьківщина» Олек-
сандр Турчинов в ефірі Радіо 
«Свобода».

«У Януковича дійсно є полі-

тична воля далі утримувати 
Юлію Тимошенко у в‘язниці. 
Тому що жодних юридичних під-
став перебування лідера опози-
ції за ґратами не існує», - сказав 
він.

За словами Турчинова, такого 
висновку дійшли «не тільки опо-
зиція та патріоти України, - це 
висновок європейської спіль-
ноти і правознавців, тому що 
вже Європейський суд з прав 
людини також чітко акценту-
вав незаконність арешту Юлії  
Тимошенко».

«Є резолюція Парламентської 
асамблеї Ради Європи і Євро-
пейського Союзу і багатьох 
країн з вимогою до України при-
вести своє законодавство у від-
повідність до Конвенції ООН, до 
європейського законодавства. 
Зокрема, йдеться про декри-
міналізацію статей, за які була 
засуджена Тимошенко», - зазна-
чив народний депутат.

Він також наголосив, що опо-
зиція 9 разів вносила до парла-
менту відповідні проекти, які 
пройшли міжнародну експер-
тизу. «Жодного голосу Партія 
регіонів за них не дала», - додав 
Олександр Турчинов, наголо-
сивши, що є рішення Європей-
ського суду з прав людини, «яке 
треба виконувати».

«На сьогодні українське судо-

чинство відмовляється взагалі 
розглядати це рішення, а скарги 
на невиконання цього рішення 
адвокатів Юлії Тимошенко 
лежать без розгляду у Верхо-
вному Суді України», - сказав 
політик.

«Всі давно розуміють, що без 
команди Януковича більшість 
ніколи голосувати не буде», - 
додав він.

В той же час, на його думку, 
очевидно, що більшість про-
голосує за будь-яку команду  
Януковича.

Отже, наголосив Олександр 
Турчинов, проблема лише в 
одному: «Янукович повинен зро-
зуміти, що саме від його позиції 

залежить європейська перспек-
тива України».

«Не від опозиції, а саме від 
позиції Януковича сьогодні 
залежить не тільки доля та 
життя лідера опозиції, яка зна-
ходиться у нього в заручницях, а 
саме європейська перспектива і 
національна безпека нашої дер-
жави», - резюмував Турчинов.

“Немає жодних юридичних підстав 
перебування Юлії Тимошенко  

за ґратами”, - Олександр Турчинов

На Черкащині активно проходить збір підписів громадян під 
зверненням до Європейського суду з прав людини з проханням 
пришвидшити розгляд «справи Юлії Тимошенко». 

На 1 вересня зібрано вже близько 64 тисяч підписів активіста-
ми “Батьківщини”. У районах та містах області розміщено агі-
таційні намети, у яких  небайдужі черкащани  засвідчують свою 
підтримку Юлії Володимирівні. 

Найбільше людей підписалося у Черкасах, Тальнівському, 
Драбівському та Звенигородському районах, - повідомляє прес-
служба Черкаської обласної організації “Батьківщина”. 

Вже близько 64 тисяч підписів 
зібрали черкащани за звільнення 

Юлії Тимошенко!

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО «БАТЬКІВЩИНИ»!
Громадська приймальня: м. Черкаси, вул. Смілянська, 23, оф. 42.

Спілкуйтеся з нами в інтернеті: www.bat.ck.ua
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Кам’янчани пройшли містом урочистим маршем з 
бубоном!  Вшанували видатних земляків В’ячеслава 

Чорновола і Тараса Шевченка. 
А в Тальному місцева «Батьківщина» згуртувала на 

свято Незалежності дві сотні партійців!

Золотонісці долучилися до 
традиційного Свята Чорнобривців

Депутат міськради  
Микола Добровольський з онуком та 

керівник фракції «Батьківщина»  
в облраді Володимир Гресь

Золотоніська районна організація «Батьківщина» вшанувала 

Кобзаря, влаштувала  читання патріотичних віршів 
Тальнівчани взяли  участь в 

урочистій ході

«Батьківщинівці» Черкащини  гуртом  

А в Уманському районі вирішили поєднати свято з  

корисною справою. У святковий день активно збирали  

підписи за визволення Юлії Тимошенко!

Яскраві вишиванки, щирі усмішки та дружні розмови 

об’єднали патріотичних черкащан у Вишиванковій ході.
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А в Корсуні - урочиста хода, парад 

вишиванок і патріотичний концерт від 

місцевої опозиції!

В місті Умань до Дня народження України бібліотекам 
подарували цінні історичні книги!

На Шполянщині, біля Географічного центру України, попри 
намагання влади не допустити опозицію, таки побували черкаські 

«батьківщинівці», серед яких - Леонід Даценко та Микола Булатецький. 
У Шполі зібралося півсотні патріотів. Місцеві регіонали, як ми вже 

розповідали, так настрахалися, що до них приїде делегація обранців-
батьківщинівців з Верховної Ради, що напередодні свята вони просто 

зрізали знак центру України. 

відсвяткували День Незалежності України

Черкаські опозиціонери та громадські діячі зіграли  
благодійний матч для підтримки маленької черкащанки, 
яка потребує медичної допомоги.

Грали «батьківщинівці» та «ударівці». Команда 
«Батьківщини» перемогла. Голова обласної організації 
Анатолій Бондаренко забив аж три голи!

Володимир Гресь: “Для мене, як і для 
кожного українця, День Незалежності — 
це найбільше державне свято, це День 
народження України! І я хочу, щоб Україна  
була незалежною не лише на словах, а щоб 
наша держава була багатою і європейською  
країною, бо українці цього варті!”

У Каневі опозиція відзначила День Незалежності 

України патріотичним автопробігом

А христинівські патріоти вшанували Кобзаря, згадали 
борців за волю України та поклали квіти до пам’ятника 

національному герою Івану Гонті. Влада ж заходи 
проводила пізно увечері..



Народний депутат України Мико-
ла Томенко, депутати Черкаської об-
ласної ради Анатолій Бондаренко та 
Володимир Гресь  презентували ак-
цію “Українська книга – для дітей 
Черкащини”.

Для 53 дошкільних навчальних за-
кладів м. Черкас передано близько 
тисячі книг українською мовою, ви-
даних у Національному видавництві 

“Веселка”.

Серед книжок — твори Лесі Укра-
їнки, Михайла Стельмаха, Платона 
Воронька, Оксани Іваненко, Дмитра 
Павличка та інших українських пись-
менників, які писали для дітей. А та-
кож загадки, казки, ноти для дитячих 
пісень, усе, що потрібно для виховної 
роботи у дошкіллі. 

Цей проект  Микола Томенко вті-
лив вже у 10 областях.

- Ми з моїми колегами — Володи-
миром Гресем  та Анатолієм Бонда-
ренком — вирішили почати з міста і 
передамо для садочків набори дитячої 
літератури. Ми це робимо тому, що 
методичною літературою дошкільні 
заклади забезпечені погано, — сказав 
Томенко. 

- У моїх колег — народних депута-
тів — дещо інші підходи: хтось горіл-

ку роздає до 9 травня, хтось гречку, 
хтось цукор. А я вирішив, що на ді-
тей, яким по 3-5 років, буде  більше 
навантаження з точки зору розбудови 
України. Ми шануємо і поважаємо 
старших людей, але все-таки інвесту-
вати треба  у дітей, — пояснив народ-
ний обранець.

Микола Томенко повідомив, що він 
разом з депутатами облради готовий 

працювати і з освітніми закладами ра-
йонів, а не лише  Черкас. Томенко по-
яснив, що останні 2 роки йому тяжко 
впроваджувати свої проекти. І пробле-
ма не у тому, щоб зробити проект, а в 
тім, щоб донести його до користувача. 

- Я радий, що у Черкасах у мене не 
запитували, чи часом у книжках не 
закладено прихований опозиційний 
зміст? Чи Платон Воронько, випад-
ково, не був таємним членом «Бать-
ківщини», коли писав свою «Читаноч-
ку»?

Микола Томенко з радістю вручив 
дитячі книжечки завідуючим дошкіль-
ними навчальними закладами міста 
та пообіцяв і надалі працювати для  
патріотичного виховання дітей.
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Впродовж 2011-2012 років на Черкащині було ліквідовано 
22 школи, реорганізували 17. Так, за інформацією з департа-
менту освіти й науки облдержадміністрації, у 2011 році було 
ліквідовано 17 шкіл: в Городищенському, Маньківському, Мо-
настирищенському, Уманському, Тальнівському районах та 
м.Смілі – по одній, у Корсунь-Шевченківському – 3, у Смілян-
ському – 2, у Канівському районі – 6. У 2012 році ліквідувано 
ще 5 загальноосвітніх навчальних закладів: у Кам’янському і 
Маньківському районах – по 2 школи, на Тальнівщині – одну. 
Із ліквідованих шкіл звільнено 162 працівники. У планах на 
цей рік – закрити ще 10 шкіл, звільнивши 144 учителя.

Очікуваний результат, викладений в соціально-економічній 
програмі розвитку області – майже три десятки закладів. 
У «зоні ризику» – 29 шкіл: реорганізація 5 НВК, ліквідація  
8 ЗОШ та реорганізація в нижчий ступінь – 16 ЗОШ,  — пише 
«Почерк».

— Люди у Беркозівці, Луці і Горобі-
ївці на Канівщині готові брати в руки 
вила і захищати школи. Закриття 
«дев’ятирічок» у цих селах – такий 
от подарунок від влади на 1 вересня 
отримують діти, — повідомляє де-
путат Черкаської обласної ради від 
«Батьківщини» Наталія Старікова. 

- Питання про закриття шкіл поча-
лося мусуватися ще з червня. Мов-
ляв, так зекономимо. Про те, що вна-
слідок такої «економії» діти будуть 
їздити на уроки в сусідні села (з Луки 

– за 4 км у Межиріч, з Беркозівки – у 
Мартинівку за 12 км навпростець до-
рогою, яку ніхто взимку не чистить, 
а в об’їзд – то усі 36 км!) ніхто не 
задумувався. Людей у селах «обро-
бляли», але громада вперлася. Вда-
лися до інших способів. Пару тижнів 
тому Беркозівку і Луку відвідала при-
ймальна комісія, яка інспектує шко-
ли на предмет готовності до нового 
навчального року. І прийняла рішен-
ня, що школи – аварійні. Але експер-
ти з Держбудтехнагляду, викликані 
комісією для складання віповідного 
акту, відмовилися його підписувати: 
«Школи старі, але аварійності нема», 

— каже Старікова.
— Після цього за вказівкою голови 

Канівської РДА Павлова з районного 
управління освіти ходять по хатах, 
де живуть учні цих шкіл, і вмовлян-
нями-погрозами змушують батьків 
писати заяви про переведення дітей 
у інші школи. Село запротестувало. 
Люди готові брати вила і боротися за 
школи.

У Горобіївці трохи інша ситуація. 
Сходка села проти закриття, а депу-
тати сільради його погодили. Утім, 
саме рішення громади, а не депута-
тів, у цьому питанні головне.

     Про школи на Черкащині почали 
говорити вже на національному рівні. 
За повідомленням директора Центру 
Політичних Студій та Аналітики Ві-
ктора Тарана, більшість чиновників 
в управліннях освіти приховують 
інформацію про стан підготовки за-
кладів до нового навчального року. 
Центр Політичних Студій та Аналі-
тики надіслав запити в 150 органів 
влади. 78% місцевої влади в тій чи 
іншій формі «засекретили» таку ін-
формацію. Серед них — і  Черкаська, 
—  каже депутатка.

Селяни з Беркозівки, Луки та 
Горобіївки на Канівщині готові 

захищати школи з вилами

У Черкасах ВО “Батьківщина” 
вшанувала видатного земляка  
і патріота Тараса Шевченка 

У День Незалежності депутати обласної ради Анатолій Бондаренко, Володимир 
Гресь, Наталія Старікова, Михайло Мушієк, а також колишній народний депутат 
Ігор Єресько поклали квіти  до пам’ятника Кобзарю. Долучилася й «Батьківщина 
Молода».

28 серпня виповнилося 10 місяців із дня 
проведення виборів до Верховної Ради.  
Цього дня у Черкасах проведено спільну 
прес-конференцію з переможцями вибо-
рів по «проблемних» округах Черкащини 
Леонідом Даценком та Миколою Була-
тецьким, а також Аркадієм Корнацьким з 
Миколаївщини,  на агрофірму якого напа-
дали більше 100 «бритоголових» у червні 
цього року, про що дізналася вся Україна. 

— Ми переконані, що за 10 місяців влада, 
міліція, прокуратура, Генеральна про-
куратура, СБУ не змогли довести, чому 
саме наші 5 округів є проблемними. Ми 
давали сотні запитів починаючи від Гене-
ральної прокуратури і закінчуючи право-
охоронними органами на місцях: надайте 
докази, чому не можна згідно з законом, 
результатами ЦВК підвести підсумки голо-
сування і встановити результати виборів? 

— дивується  Леонід Даценко. —   Я думаю, 
що за 10 місяців вже можна було опитати 
усіх членів ДВК, ОВК, мабуть, кожного 
виборця, який живе у цих округах, щоб 
знайти якісь проблеми, які відбувалися 
чи то на дільницях, чи в окружній комісії. 
А ми ці проблеми, у принципі, знаємо, і 
ви їх знаєте. — риторично каже невизна-
ний нардеп.   —  Справа у тім, що влада ті 
вибори сама і фальшувала.

А сьогодні влада затіяла новий сцена-
рій:  не проводити перевибори до саміту 
Україна — ЄС у листопаді цього року. Мов-
ляв, перед самітом небажано, щоб були 
якісь збурення. Давайте вибори  на Новий 

рік. Спочатку хотіли літом, коли всі у від-
пустках, тепер вони хочуть на Новий рік, 
коли всі будуть під ялинками.

Ми сьогодні спільно вибороли пози-
цію, і будемо звертатися до європейської 
спільноти, до ради Європи, до Європей-
ського суду з прав людини із конкретною 
вимогою: призначити вибори у листопаді 
до саміту «Україна — ЄС». 

Ми розуміємо, чому влада не хоче цих 
виборів до саміту. Бо вона лише прого-
лошує європейські цінності на словах, а 
насправді розуміє, що у неї немає шан-
сів виграти ці вибори, а це для неї дуже 
важливо у перспективі  президентських 
виборів показати свої перемоги на місцях. 
Тому вона робитиме усе можливе, щоб не 
проводити ці вибори до саміту. А як цього 
не станеться, то у нас  є великі сумніви, 
що тоді вони відбудуться взагалі коли-
небудь, — пояснив Даценко.

—  В будь-якому випадку, навіть не 
заради мети доведення нашої перемоги, а 
заради доведення того, що були вчинені 
злочини на окружних виборчих комісіях 
і на Центральній виборчій комісії, хтось 
повинен за це відповісти, — додав Арка-
дій Корнацький.  Даценко, Корнацький і  
Булатецький, —кандидати від «Батьків-
щини», — повідомили, що з початком нового 
політичного сезону на всіх так званих 
«проблемних» округах спільними зусил-
лями опозиціонери вимагатимуть прове-
дення  повторних виборів саме до саміту  
«Україна — ЄС».

Депутати від «Батьківщини» 
передали дошкільнятам

дитячі книжечки

Вже 10 місяців влада не 
призначає перевиборів


