
Незважаючи на ка-
тастрофічну ситуацію з 
казначейськими випла-
тами по всій Україні і 
на Черкащині зокрема, 
влада всіляко замов-
чує її. До громадських 
приймалень «Батьків-
щини» в області щодня 
надходять десятки по-
відомлень, які свідчать 
про те, що усі життєво 
важливі галузі «пара-
лізовані». Не прово-
дяться платежі на ре-

монти шкіл, лікарень, 
доріг; немає коштів 
на проведення плано-
вих операцій, закупівлі 
медикаментів у лікар-
нях. Зрештою, зарплат  
бюджетникам з жов-
тня вже нічим плати-
ти. Затримують й інші  
соціальні виплати. Ряд 
об’єктів досі не гото-
ві до роботи в зимово- 
опалювальний період, 
який розпочнеться за 
два тижні. 

Ці проблеми бачать і 
розуміють усі, зокрема 
й місцеві чиновники з 
Партії регіонів. Проте 
усім дано вказівку мов-
чати. Ми у цій кричу-
щій ситуації просто не 
маємо права спостеріга-
ти мовчки. Безгосподар-
ність нинішньої влади, 
небажання чиновників 

урізати свої блага зара-
ди виведення бюджет-
ної сфери з кризи мо-
жуть кинути найбільш 
незахищених українців 
на виживання. В цей 
час черкаський губерна-
тор не шкодує десятків 
мільйонів гривень на 
ремонт своїх робочих 
кабінетів. А школи та 
лікарні ремонтують за 
власні кошти батьки! 

Партії регіонів треба 
визнати, що бюджетна 
сфера перебуває у над-
звичайній кризі, вона 
потребує термінових 
дій, а не  замовчування 
та брехні.  
Анатолій Бондаренко,

голова Черкаської 
обласної організації 
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Дорог і  вчителі !

Співголова Пар-
ламентської Асамб-
леї ЄВРОНЕСТ, 
В і ц е - п р е з и д е н т  
Європейської на-
родної партії Яцек  
Заріуш-Вольський 
ще раз наголосив, 
що без звільнен-
ня лідера опозиції 
Юлії Тимошенко 

Угоду про асоціа-
цію між Україною 
та ЄС підписано 
не буде. Про це він 
заявив в інтерв‘ю 
ВВС.

«Потрібно закін-
чити з так званим 
вибірковим право-
суддям. Символом 
цього є звільнення 
Юлії Тимошенко. 
Без цього не буде 
підписання у Віль-
нюсі», - сказав ві-
це-президент ЄНП. 
На його думку, за-

раз шанси на підпи-
сання 50 на 50. 
«Впевненість у 

цьому ми отримає-
мо, лише коли буде 
звільнено Юлію 
Тимошенко і коли 
Верховна Рада про-
голосує за решту 
законів, що стосу-
ються реформ ви-
борчої системи та 
системи правосуд-
дя», - сказав Яцек 
Заріуш-Вольський.

П и т а н н я  Ю л і ї  
Тимошенко буде вирі-
шено до 21 жовтня, 
коли відбудеться Рада 
міністрів закордон-
них справ, повідомив 
президент Віктор Яну-
кович у спілкуванні з 
журналістами у Нью-
Йорку. Янукович під-
креслив, що на шляху 
до євроінтеграції Укра-
їни залишилося кілька 
питань, зокрема зако-
нодавство про про-
куратуру і вибори, а 

також «питання екс-
прем’єр-міністра Юлії 
Тимошенко». «Зараз 
працює місія (Кокса-
К в а с н є в с ь к о г о ) , 
вона дуже важлива. 
Раніше складалося 
враження, що ми не 
хочемо чогось робити. 
Сьогодні є спільна 
точка зору з багатьох 
питань,  - каже Януко-
вич. - Якою вона буде 
 — стане відомо, коли 
будуть підбиватися 
підсумки цієї місії, вже 

ближче до засідання 
Ради міністрів закор-
донних справ, яке від-
будеться 21 жовтня», 
- заявив президент. Як 
відомо, раніше Віктор 
Янукович не відпові-
дав ні «так», ні «ні» на 
запитання про помилу-
вання Тимошенко. 

Питання Юлії Тимошенко 
буде вирішено до 21 
жовтня, — Янукович

Без звільнення Юлії 
Тимошенко Угоду 

про асоціацію з ЄС 
підписано не буде!

Свято Вчителя у золотаву осінню пору дороге для кожного! Прийміть  
найщиріші слова вітання з професійним святом – Днем працівників освіти! 
Учитель – не просто професія, а покликання душі. Це спосіб життя, адже ви   

працюєте не для себе чи своєї сім’ї, а для майбутнього нашої Батьківщини!
Від кожного з вас залежить, яким буде світ завтра, якою буде Україна.

Сподіваємося, що ваші вихованці, учні, студенти ніколи не розчарують вас, а  держава 
гідно оцінить вашу жертовну працю!
Зичимо міцного здоров’я,  тепла в душі, любові і добробуту у ваших родинах. 

Бажаємо, щоб ваші знання, любов і терпіння відгукнулися вдячністю ваших учнів! 

Досить брехати! 
Потрібно зупинити казначейський геноцид!

Перевибори у п’ятьох «про-
блемних» округах, два із 
яких — на Черкащині, відбу-
дуться 15 грудня.  Єдиними 
кандидатами від об’єднаної 
опозиції  залишаться пере-
можці минулорічних виборів  
Леонід Даценко та Микола 
Булатецький. Свою підтримку 
кандидатам від Черкащини за-
свідчили лідери опозиційних 
партій. У Центральному штабі 
партії ВО «Батьківщина» про-
вели нараду з питань протидії 
адміністративному ресурсу, за-
хисту результатів виборів від 

спотворення та неможливості 
встановлення підсумків воле-
виявлення громадян. Вибор-
чим штабом Леоніда Даценка 
по 197 округу керуватиме де-
путат облради Наталія Старі-
кова. Штабом Миколи Була-
тецького керуватиме його син,  
депутат міської ради Максим 
Булатецький. Загальну ж ко-
ординацію роботою виборчих 
штабів здійснюватиме бюро об-
ласної партійної організації, по-
відомив Анатолій Бондаренко. 

Опозиційні кандидати ви-
знали, що, зважаючи на ми-

нулорічний досвід, сподіва-
тися на чесні вибори немає 
підстав. Влада не відмовиться 
від адмінресурсу  і фальшу-
вань, оскільки напередодні 
президентських виборів 2015 
року Партія регіонів усвідом-
лює, що підтримки від грома-
дян вона не має. Кандидати 
заявили, що мобілізуватимуть 
усі зусилля, щоб не допусти-
ти минулорічного сценарію. А 
Леонід Даценко нещодавно по-
відомив, що створює символіч-
ну книгу під назвою «Ніхто не 
забутий, ніщо не забуте». Туди 
вписуються усі злочини влади, 
про які йому повідомляють 
його виборці.  

- Таку книгу ми ведемо. Я 
думаю, що вона буде дуже ці-
кава і для історії, і для при-
кладної політики після того, 
як ми станемо народними де-
путатами, після того, як ми 
виграємо президентські вибо-
ри. Тому що те, що відбулося 
у 2004 році, повторювати не 
можна, не можна пробачати 
злочини.

Даценко й Булатецький залишаються єдиними 
кандидатами від опозиції на перевиборах



Цього року Вільховецька 
загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів, що у Звенигород-
ському районі на Черка-
щині, не відчинила дверей 
для учнів. 

У селі Вільховець зрос-
тав та ходив до школи 
видатний патріот, диси-
дент, голова Народного 
Руху України В’ячеслав 
Чорновіл. 1955 року  Чорно-
віл закінчив Вільховецьку  
школу із золотою медаллю, 
а сьогодні до неї вже не 
йдуть діти…

Ще минулого року у 
селі функціонувало два 
навчальні заклади: Віль-
ховецька загальноос-
вітня школа І-ІІ ступенів 
(дев’ятирічка) та Вільхо-
вецький НВК «Загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів 
— дитячий садок». У селі 
проживає близько 3000 
населення.

Прагнення влади зеко-
номити на освіті та «опти-
мізувати» школи призвело 
до закриття навчального 
закладу. Школу вирішили 
реорганізувати та приєд-
нати до НВК, припинивши 
її діяльність.  Однак ця 
реорганізація відбулася з 

грубим порушенням зако-
нодавства. Так, відповідно 
до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 14.06.2000 
року №964 реорганізація та 
ліквідація загальноосвіт-
нього навчального закладу 
у сільській місцевості 
допускається лише за зго-
дою територіальної гро-
мади. Це означає, що лише 
вільхівчани мали право 
вирішити долю школи. 

Однак звенигороські 
чиновники винесли питання 
закриття школи на розгляд 
сесії районної ради. Опо-
зиційний депутат від «Бать-
ківщини» Володимир Кучер 
став єдиним, хто проголо-

сував категорично проти 
такого рішення. Обранець 
мотивував колег не пору-
шувати закону, адже депу-
тати райради не мають 
права розглядати питання 
про закриття школи, бо це 
не їх компетенція. 

- Це грубе порушення 
законодавства, — пояс-
нив Володимир Кучер. — 
На сесії райради не мали 
права вирішувати долю 
школи. Громада має знати,  
що прийнято незаконне 
рішення, і вона може ска-
сувати його у суді. І я пер-
шим допоможу їй це зро-
бити, — пояснив Кучер.

Людмила Коваленко

2 1.10.2013
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Томенко з Гресем допомогли 
відремонтувати басейн для дошкільнят

Школу В’ячеслава Чорновола 
закрили незаконно!

Переляку шполянської влади немає меж. Дня-
ми   поспіхом приварювали назад пам’ятний знак  
Центру України у Шполі, який влада так само по-
спішно знесла напередодні Дня незалежності, оскіль-
ки злякалась приїзду народних депутатів від “Бать-
ківщини”. Тоді, щоб опозиціонери не відсвяткували 
державне свято біля пам’ятного знаку, місцева влада 
пішла на безпрецедентний крок – зрізала знак під са-
мий корінь. 

Як виявили депутати місцевої районної ради, на 
знесення адміністрацію ніхто не уповноважував, і це 
відбулось без будь-яких експертиз та погоджень, за-
значає інтернет-видання «Дзвін». Саме тому депутати 
понаписували низку запитів і зажадали винести пи-
тання самоуправства чиновників на сесію райради, що 
була запланована на 25 вересня. 

Знак приварили назад, а сесію провели  на день ра-
ніше. Звісно, це також обурило депутатів, бо є грубим 
порушенням регламенту. Однак чиновники вирішили, 
що цей гріх менш страшний, ніж перший, адже питан-
ням знесення пам’ятника зацікавилась прокуратура. 

У Шполі тихцем 
приварили зрізаний знак

 Центру України

Вкотре губернатор, 
очільник Партії регіонів 
в області Сергій Тулуб 
спробував «замилити 
очі» черкащанам псевдо-
покращеннями. Під час 
інвестиційного форуму, 
який днями проходив 
на Черкащині, голова 
облдержадміністрації, 
розхвалюючи свою діяль-
ність, повідомив. 

«Коли я прийшов в 
2010 році, то в ОДА ніхто 
не міг вимовить слово 
«інвестиція» та не знав 
слова «інновація». Все 
довелося починати з 
нуля», — хвалився Сергій 
Борисович. І хоч, мож-
ливо, йому і вдалося 
«надресирувати» своїх 
підлеглих правильно 
вимовляти іншомовні 
слова, все ж інвестори з 
області тікають.

Згадати хоча б велике 
підприємство «Нібулон», 
якому, за особистою 
вказівкою губернатора, 

вісім разів обласна рада 
відмовляла освоїти родо-
вища води для заводу, 
не пояснюючи при цьому 
причини. Щоправда, 
опозиціонери казали, що 
герою просто не занесли 
«чемоданчика» з грішми, 
тому й «інвестиції» не 
йдуть…

А днями Кабмін пові-
домив, що за інвести-
ційною та інноваційною 
діяльність Черкащина  — 
в аутсайдерах, на 23-ому 
місці. 

Зважаючи на резуль-
тати роботи, очевидно, 
що Тулубу можна похва-
литися хіба лиш доро-
гезним ремонтом своїх 
кабінетів, на які він 
запланував витратити 
кілька десятків мільйо-
нів (!) гривень, в той час, 
як учителям та медикам 
уже в жовтні нічим пла-
тити зарплату.

Нащо ті інвестиції, 
якщо є «покращення»?

30 вересня у дитячому 
садочку № 91 «Кобзарик» 
у Черкасах урочисто від-
крили відреставрований 
басейн. Його повністю 
було обкладено новою 
плиткою, відреставро-
вано труби, а також за-
вдяки допомозі народ-
ного депутата Миколи  
Томенка та за підтрим-
ки депутата облради  
Володимира Греся у при-
міщенні басейну встанов-
лено нові євровікна. Те-
пер у малечі є де вчитися 

плавати, загартовувати-
ся та отримувати порцію 
здорових і позитивних 
емоцій. 

«Це надзвичайно важ-
лива справа – долучити-
ся до оздоровлення ді-
тей, нашого майбутнього. 
На жаль, нинішня влада 
повністю кинула напри-
зволяще соціальну сфе-
ру - освіту, виховання, 
спорт, оздоровлення ді-
тей. Всі свідомі того, що 
усі проблеми цих сфер 
сьогодні перекладені на 

плечі батьків та небайду-
жих вихователів. Тому я 
радий долучитися до та-
кої доброї справи, як ре-
монт цього басейну. Спо-
діваюсь, діти отримають 
задоволення, навички у 
плаванні та можливість 
загартовуватись у садоч-
ку», - зазначив Микола 
Томенко.  Малечі також 
подарували аксесуари для 
навчання плаванню, м’ячі, 
спортінвентар та дитячу 
літературу Національного 
видавництва «Веселка». 

Катеринопільська районна організація  
ВО «Батьківщина» щиро вітає 

Яковенка Василя Максимовича, 
директора краєзнавчого музею, з ЮВІЛЕЄМ! 

Довгих  літ у здоров’ї  й достатку,  
наснаги й злагоди  бажають однопартійці  

Василю Максимовичу. 



Черкаський машинобудівний завод «ТЕМП» 
завжди був гордістю не лише міста, а й під-
приємством, знаним далеко за межами України. 
На заводі працювало 4 з половиною тисячі (!) 
працівників, “ТЕМП” мав власне конструктор-
сько-технологічне бюро. Завод мав обладнання, 
якого, часом, не було й у Європі.

«ТЕМП» створено сто років тому (у 1908 
році). Він пережив війни і революції, але не 
пережив «господарювання» «ефективних ме-
неджерів» Михайла Бродського та Сергія  
Одарича…

Ще 10-15 років тому ніхто й подумати не міг, 
що новий “господар”, який прийшов на завод, 

“спустить” гігантське підприємство без жалю…
Згадувати про те, яким славним був маши-

нобудівний завод у радянські часи — невдячна 
річ. Існувала інша держава із зовсім іншими 
економічними законами, і порівнювати колишні 
часи із сьогоденням не коректно. Однак свіжо 
в пам’яті пригадуються часи вже незалежної 
України, коли завод потрапив до рук Михай-
ла Бродського і тоді ще маловідомого Сергія  
Одарича.

Назва заводу «ТЕМП» розшифровується як 
«технології м’ясної промисловості». Відтак, го-
ловною спрямованістю був випуск обладнання 
для виготовлення харчової продукції: м’яса 
(фаршомішалки, кутери), пельменів, ліній для 
розливу води та лікеро-горілчаної продукції. 
Випускалися міні-пивзаводи, лінії для упаков-
ки масла, молока, сотень найменувань подібної 
продукції. На Черкаському машбуді вперше 
освоїли випуск ліній для технології пакуван-
ня «pure-pak» (картонні коробки для молочної 
продукції та соків). Для цього в США придба-
ли обладнання за мільйон доларів та ліцензію.

По-простому кажучи, «ТЕМП» випус-
кав “міні-заводи”.

Також підприємство виготовляло жатки 
для комбайнів, бензозаправники для військо-
вої техніки,  “АРСи” — спеціальні установки 
для знезараження після ЧАЕС. На «ТЕМПі»  
впроваджувалась робототехніка, а в разі вій-
ськової потреби завод міг виготовити навіть 
стволи до танків. Можна сміливо сказати, що 
на машбуді можна було виготовити УСЕ!

 З 1997 року «ТЕМП» став відкритим  
акціонерним товариством, а напочатку 2000-х 
Михайло Бродський викупив ВАТ за ваучери. 
На заводі завжди були величезні запаси про-
дукції, тому на момент, коли Бродський ви-
купив «ТЕМП», склади були забиті виробами, 
вартість яких перевищувала вартість самих ва-
учерів.

Бродський прийшов на завод і заявив: “Ми 
вас навчимо працювати! Ви більше не ко-
патимете картоплю!” — запевняв новий 
власник, насміхаючись із традиції робітників 
вирощувати городину на дачі чи у селі. Саме 
в той час, здається, вперше команда Бродсько-
го і Одарича проголосила себе  «ефективними 
менеджерами». Однак вже тоді робітники, які 
звикли працювати відповідально та чесно, ди-
вувалися, чому новий господар так пильно при-
глядається до металу, з якого зроблено станки, 
крани, плитка у цехах.
“Скільки важить цей станок? — питав “вели-

кий комбінатор” Бродський?
“А чому вас цікавить, скільки він важить, а не 

те, яка його потужність і які у нього виробничі 
можливості?” — відповідали наївні працівники.

Та пильне око Бродського вже оцінювало 
зиск, який можна було отримати, вирізавши об-
ладнання на металобрухт.

Можна довго шукати вислови, які б  
охарактеризували людину з такою психологією, 
яку тоді засвідчив Бродський, однак, якщо не 
церемонитись, то так робили “гопники”: украс-
ти, вирізати, продати. І, на жаль, саме у такі 
безгосподарчі, і навіть злочинні руки потрапив 
«ТЕМП».

І не лише цей завод занапастила команда 
«ефективних менеджерів», а ще Черкаський 
ДОК, Київський, Донецький, Одеський, Кре-
менчуцький ДОКи. Історія господарювання 
Бродського на усіх цих підприємствах однако-
ва: приХватизація, доведення до занепаду, бан-
крутства.

Працівники Київського ДОКу пригадували, 
як вони плакали (і це 
не метафора…), коли 
обладнання на їхньому 
комбінаті масово ви-
різали та збували на 
металобрухт. Були й 
махінації (а як же без 
них!). Потужні станки, 
на яких можна було ви-
готовити від сірника до 
бруса, забирали з Києва, 
привозили на «ТЕМП», 
фарбували й вистав-
ляли знову на продаж,  
розорюючи комбінат.

Оскільки Черкаський 
ДОК і «ТЕМП» нале-
жали одному власнику, 
фактично підприємства 
почали об’єднуватися, 
щоправда, не юридично, 
але фактично.

Сергій Одарич на 
«ТЕМП» прийшов з ДОКу.

У цей період на підприємстві почався масовий 
«дерибан». Один за одним цехи вирізали на ме-
талобрухт.  На заводі із столітньою історією до 
«пришестя» Бродського потужно розвивалось 
спеціальне конструкторсько-технологічне бюро. 
Штампи на усю продукцію, яка випускалася, 
зберігалися на полицях разом з документацією 
та характеристиками. Оскільки Бродський був 
дуже ласим до металу, обладнання, попри про-
тести робітників, просто здавалося на брухт. 

На метал збули корпусні деталі з чавуну, 
вирізали ливарний цех та цех гальваніки, а за-
вод міг виконувати замовлення навіть із висо-
коточного лиття!

Довірена особа Бродського, Ніна Набокіна, 
яка тепер є депутатом міської ради від «Віль-
них демократів» (її боявся навіть директор за-
воду!) з щасливим виразом обличчя “вантажи-
ла” автомобілі «під зав’язку» усім, що можна 
було продати… Цехи «ТЕМПу» стали схожи-
ми на поле бою після бомбардування. Вирізали-
ся унікальні станки та надпотужне обладнання, 
яке могло обробити п’ятиметрові об’єкти!  До 
прикладу, на заводі відновлювали металевий 
пам’ятник Богдану Хмельницькому, який стоїть 
поблизу ПК  «Дружби народів».

На «ТЕМПі» була величезна бібліотека тех-
нічної літератури, до якої зверталися інжене-
ри з інших підприємств. І куди б ви думали 
власники поділи її? У макулатуру! Там же й 
архів конструкторської документації, де були 
розробки ще 30-х років. Це ж історія науки! Та 

нащо Бродському весь той науковий «мотлох», 
він же в ньому не розбирається. У нього ж зо-
всім інші інтереси: купити дешевше — продати 
дорожче. А завод він цілеспрямовано довів до 
розорення,  у цьому були переконані працівни-
ки «ТЕМПу». І видно, не безпідставно…

На заводі ходили розмови про те, що Брод-
ський «злив» «ТЕМП» на догоду італійцям. 
Італія — лідер серед випуску обладнання для 
харчової промисловості, і Черкаський машбуд 
їй створював неабияку конкуренцію. «Темпівці» 
говорили про те, що Бродському дали виробни-
цтво матраців та ліжок «Венето», натомість він 
пообіцяв нейтралізувати «ТЕМП». Чи є правда 
у тих підозрах, не відомо, але все якраз так і 
сталося…

На сьогодні колись потужний завод всесо-
юзного значення перетворився на майданчик 
для паркування автомобілів (у цеху важкий 
суперстанків та корпусного обладнання, де по-

варварськи вирізали усе на метал, — платна 
крита стоянка). А ще на «ТЕМПі» виробляють  
матраци та ліжка “Венето”.

Та невже для того, щоб випускати матраци, 
треба було знищити завод-гігант?

А ще «ТЕМП» став пристанищем для друга і 
компаньйона Бродського — відставленого мера 
Черкас Сергія Одарича, який працевлаштував-
ся на заводі після того, як міська рада оголо-
сила йому недовіру. На розвалинах заводу- 
гіганта Одарич проводить прес-конференції, на 
яких розповідає, як несправедливо його від-
правили у відставку, адже він усе робив заради 
черкащан!

Раніше підприємство було бюджетоутворюю-
чим у місті, годувало черкащан, тепер  — серед 
боржників за користування землею перед міс-
том.

А сьогодні на очах мешканців міста прово-
дяться роботи з розборки приміщень колишніх 
цехів.

І що б ви думали буде на місці заводу? Звіс-
но, супермаркет! Іще один торговельно-розва-
жальний комплекс, яких і так десятки у Чер-
касах.

Очевидним є той факт, що «ефективні мене-
джери» не були  зацікавлені у розвитку під-
приємства, вони не бажали і, певно, не вміли 
працювати на створення чогось, все більше до-
кладаючи зусиль до швидкого збагачення на 
власності, яку десятиліттями створювала дер-
жава й прості віддані люди.

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

Спілкуйтеся з нами в інтернеті: www.bat.ck.ua

…Бродський ходив цехами  
заводу, і в нього горіли очі: 
скільки ж тут металу!

Як “спустити” завод-гігант? 
Спитайте у Одарича з Бродським!



Останнім часом спо-
стерігається заангажо-
ваність молодих лю-
дей різними партіями, 
громадськими орга-
нізаціями. Яскравим 
прикладом цього є ви-
користання молоді як 
учасників мітингів і 
тримачів прапорів. Але 
ж насправді молоді по-
трібне інше – визнання, 
успіх, робота, кар’єра. 

Всеукраїнська моло-
діжна громадська ор-
ганізація «Батьківщи-
на Молода» підтримує 
молодь в її починаннях 
та робить життя бага-
тогранним і позитив-
ним. Члени організації 
мають можливість без-
коштовно брати участь 
у соціальних і політич-
них школах, тренінгах, 

здобувати нових зна-
йомих, друзів, отриму-
вати нові можливості. 
Члени «Батьківщини 
Молодої» – успішні 
люди! Цікавий факт: 
член ВМГО «Батьків-
щина Молода» Ми-
кола Дмитрієв став 
президентом Студ-
республіки-2013. 

Цікавим та перекон-
ливим бонусом «Бать-
ківщини Молодої» є 
її членський квиток, 
який одночасно є моло-
діжним європейським 
посвідченням. Це су-
часна пластикова карт-
ка, яка містить фото 
та інформацію про 
кожного члена органі-
зації. Картка входить 
до європейської мережі 
«The European Youth 
Card». Європейська 
Молодіжна Картка в 
усіх європейських кра-
їнах більше відома як 

«EURO<26». Кожен її 
власник отримує мож-
ливість користуватися 
знижками на проїзд, 
проживання, шопінг 
в більшості європей-
ських країн там, де є 
логотип Європейської 
молодіжної Картки. 
Для кожного молодого 
українця, який любить 
подорожувати, ціка-
виться активним від-
починком – це чудова 
можливість отримати 
нові враження з біль-
ше 200 000 знижками 
у всіх країнах Європи, 
зокрема в Україні. 

І це ще не всі переваги 
які ви отримаєте разом 
з нами! Приєднуйся до 
команди «Батьківщини 
Молодої»! Ти гідний 
кращого, ніж просто 
тримати прапор і бути 
частиною масовки!

Де нас знайти:
м. Черкаси,  

вул. Смілянська 23, оф. 42.
(0472) 50-04-59
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Стань лідером з 
«Батьківщиною 

Молодою»!

Нікого вже не дивує, що 
переважна більшість поса-
довців вступають у Партію 
регіонів з примусу. 

Останніми днями по шко-
лах міста Черкас відбувся 
«обдзвін» з метою розпи-
тати директорів про їхню 
партійну приналежність. А 
також нагадати, тим, хто 
ще не вступили у Партію 
регіонів про те, що пора б 
уже це зробити.

З неофіційних джерел 
нам стало відомо, що один 
з керівників навчальних 
закладів міста (не будемо 
називати ім’я, щоб не 
накликати гніву влади) 
завимагав на нараді дирек-
торів пояснення, що це за 
дзвінки такі.  

Примітно те, що нова 
очільниця міського депар-
таменту освіти — регіо-
налка Марина Бакланова 
— ніяк не відреагувала на 
обурення керівника.

Начальник управління 
освіти Євген Степко сказав, 

що з його управління ніхто 
директорам не телефону-
вав, хоча за неофіційною 
інформацією, дзвонили 
саме інспектори департа-
менту у робочий час.

Сам директор про тему 
«табу» не бажав поширю-
ватися журналістам, однак 
пояснив нам, що йому 
дзвонили і цікавилися, до 
якої партії він належить 
і скільки у них у школі є 
партійців. На що директор 
відповів, що ця інформація 
приватна і не має нікого 
обходити. 

Тетяна Андріївна Скорик, 
голова асоціації керівни-
ків шкіл міста, вважає, що 
запитувати інформацію про 
партійну приналежність 
у телефонній розмові, як 
мінімум, неетично. Тому 
директор мав повне право 
не давати ніякої інформації, 
яка стосується особистого 
вибору кожної людини.

Той факт, що провладна 
партія «бере на олівець» 

кожного директора і кож-
ного вчителя може свід-
чити про широкомасштабну 
акцію тотального тиску на 
кожного українця, на якого 
можна здійснити бодай 
якийсь вплив.

Згадаймо, скількох сіль-
ських голів, підприєм-
ців, чиновників усіх рівнів 
«завербували» у Партію 
регіонів, хоча ті й не вияв-
ляли особливого бажання, 
але змушені були це зро-
бити. 

У нашому недалекому 
минулому вже була така 
партія, яка контролювала 
життя кожної людини і 
вирішувала її долю.

А  партійні боси, видно,  
забули, що головним 
завданням шкіл є навчання 
та виховання дітей, а не 
поповнення рядів Партії 
регіонів. 

«Ви досі не член Партії регіонів? 
Тоді ми йдемо до вас!»

Директорів черкаських шкіл «беруть на олівець»

Близько сотні моло-
дих черкащан зібралися 
25 вересня у кінотеатрі 
«Україна» для перегляду 
бестселеру, відомого 
документального фільму 
Люка Бессона про еколо-
гічну ситуацію у світі під 
назвою «Дім». 

Перегляд зініціював 
Черкаський осередок 
молодіжної  громадської 
організації «Батьківщина 
Молода». 

Голова осередку 
Тетяна Артеменко пові-
домила молодь про те, 
що  це був перший захід 
із проекту «Кіноклуб 
«Батьківщини Молодої». 

- Плануємо показувати 
молоді також україн-
ські фільми. Найближ-
чим часом запросимо на 
перегляд цікавої україн-
ської стрічки «Іван Сила». 
Дуже важливо долучати 
молодь до сучасного 
українського кіно, адже 
наші режисери радують 
своїми роботами і зніма-
ють не гірше, ніж голі-
вудські, — каже Тетяна 
Артеменко.

Серед відвідувачів 
кіноклубу від «Батьків-
щини Молодої»   —  пере-
важно студентська 
молодь. Від перегляду 
документальної стрічки 
«Дім» молодь залиши-
лася у захваті. Вартість 
квитків — всього 10 гри-
вень. Однак насолоду 
від перегляду стрічки не 
оцінити.

«Батьківщина Молода» 
у Черкасах організувала кіноклуб

У Каневі вже два місяці нездорова ситуація у владі.  Кон-
флікт міського голови Віктора Ніколенка  з губернатором 
Сергієм Тулубом ставить під загрозу підготовку до  200-річчя 
Тараса Шевченка. 

Весь Канів гуде, що мера міста Віктора Ніколенка змушують 
подати у відставку. Він перебуває на лікарняному. Різко погір-
шився стан  здоров’я і у заступників.   У Шевченковому місті 
тільки й розмов, що усіх будуть звільняти. 

Сергій Тулуб обіцяв, що ремонт доріг розпочнеться ще у 
серпні. Однак, за інформацією нашого джерела, 27 мільйонів 
гривень, обіцяних губернатором, на ремонт доріг досі не 
виділено. Так само не дали досі коштів і на Шевченківський 
національний заповідник. Гроші «зависли» у Міністерстві куль-
тури, бо досі не можуть визначитися, хто буде їх розпорядни-
ком: чи то Черкаське управління капітального будівництва, чи, 
власне, сам заповідник. 

Одним словом, до зими залишилося 2 місяці, до шевчен-
ківських днів — 5 місяців, а влада ніяк не може розібратися, 
хто буде «дерибанити» кошти. 

Скрутна ситуація і в комунальному житті Канева. Органі-
зація, яка відповідає за вивіз сміття та розчищання вулиць 
взимку, заборгувала своїм працівникам зарплатню. Люди вже 
відмовляються задурно працювати. Фактично може повто-
ритися ситуація з жахливою антисанітарією, яка панує зараз 
у Смілі (там деякі смітники посеред міста не вивозять ще з 
травня!). Подумати лишень, що це може трапитися у Каневі, 
шевченківському місці, напередодні візиту тисяч людей з 
усього світу!

Канівські опозиціонери далеко не у захваті від міського 
голови Ніколенка. Вони неодноразово пікетували міську раду 
та вимагали імпічменту мера. Однак хочуть зробити це 
винятково у законний спосіб: заслухати його звіт про діяль-
ність і на сесії висловити йому недовіру. 

Проте керівництво області, очевидно, бажає усю владу 
Канева просто дотиснути психологічно, змусивши чиновників  
написати заяви. 

Особливо це питання актуальне напередодні переви-
борів, адже один з «проблемних» округів — із центром у 
Каневі. Так само потрібні «свої люди» для «освоєння» 
шевченківських коштів. Обираючи «з двох зол», канівчани 
кажуть: хай, мовляв, лишаться ті, що нічого не роблять, але, 
принаймні, не чинитимуть шаленого адмінресурсу, аніж при-
шлють «смотрящих».

200-річчя Шевченка 
під загрозою зриву?


