
Звертаюся до всіх, хто мені ві-
рить, хто мене підтримує, як 
в Україні, так і за її межами.

Я знаю, що ви покладаєте на 
мене надії, очікуєте, що я зможу 
разом з вами звільнити Україну від 
кримінальної окупації, повернути її 
до життя. Я теж у це вірю. Я вас не 
підведу. Я маю сили вистояти, ви-
тримати всі нелюдські знущання, 
перемогти та стати поруч з вами 
для збереження європейської, 
незалежної України, для прове-
дення таких потрібних країні змін.

Я знаю, що ви, як і я, шокова-
ні новими обвинуваченнями, які 
оголошені Генеральним прокуро-
ром 18 січня 2013 року відносно 
моєї участі у трагічному вбивстві 
Євгена Щербаня та незаконного 
отримання фінансових держав-
них гарантій для корпорації ЄЕСУ.

Будьте спокійні та впевне-
ні, як і я: ці гучні обвинувачення 
є агонією, істерикою Янукови-
ча, який знає, що всі попередні 
кримінальні справи проти мене 
розвалилися, виявилися порож-
нім політичним брудом і йому в 
найближчий час, після рішення  
Європейського суду з прав 
людини, доведеться ви-
пускати мене на свободу.

Він містично цього боїться, 
бо знає, що програє мені пре-
зидентські вибори у 2015 році 
та втратить все, що незаконно 
нажив „непосильною” працею.

Він боїться, що Україна після 
виборів вже не буде його при-
ватною власністю, боїться, що 
буде відповідати за все своє без-
законня, за насилля, за клепто-
манію, за розвал зовнішньої та 
внутрішньої стратегій України.

Він сам себе загнав в без-
вихідь та продовжує далі 
робити трагічні помилки.

Останньою з них є ідея обви-
нуватити мене у вбивстві Євгена 

Щербаня. Просто таку відверту 
неправду буде неважко спросту-
вати в міжнародних судах. Саме 
в міжнародних, бо ціну судам, 
прокурорам, слідчим в Украї-
ні всі добре знають, і не вар-
то про це говорити зайвий раз.

Я чітко і однозначно заявляю, що 
корпорація ЄЕСУ, яку я очолювала 
до кінця 1996 року, ніколи не отри-
мувала фінансових державних га-
рантій від України. Такі гарантії, 
згідно з законом, надаються ви-
ключно колегіальним рішенням 
уряду та відображаються в законі 
про бюджет України. Я заявляю, що 
уряд ніколи не приймав колегіаль-
них рішень з надання фінансових 
гарантій корпорації ЄЕСУ і такий 
борг ніколи не відображався в за-
коні про бюджет України. Це легко 
та надійно перевіряється, відпо-
відно і кримінальна справа проти 
мене з цього приводу буде визнана 
грубо та очевидно сфальшованою.

Я також чітко і однозначно за-
являю, що я не маю ніякого від-
ношення до трагічного вбивства 
Євгена Щербаня у 1996 році, і 
це буде доведено в міжнарод-
них судах та судах інших країн.

Євген Щербань був одним із 
п`яти засновників корпорації  
«Індустріальний союз Донбасу» 
(ІСД), яка володіла сотнями під-
приємств, незаконно приватизо-
ваними в 90-х роках. Крім Євгена 
Щербаня, власниками корпора-
ції ІСД були Олександр Момот, 
Ахат Брагін та Рінат Ахметов. 
П`ятим тіньовим співвласником 
корпорації ІСД був тоді молодий 
політик Віктор Янукович, який 
зараз є президентом України.

Євген Щербань був беззапере-
чним лідером цієї групи, народ-
ним депутатом та лідером Лібе-
ральної партії України. Але протя-
гом короткого часу були трагічно 
вбиті три власника корпорації ІСД.

Євген Щербань та Олександр 
Момот були застрелені в Доне-

цьку, а Ахат Брагін – підірваний 
на донецькому стадіоні. Після 
цього вся власність корпорації 
ІСД, яка оцінюється в мільяр-
ди дол. США, перейшла Віктору 
Януковичу та Рінату Ахметову. 
Після трагічного вбивства Євгена 
Щербаня губернатором Донецької 
області також зміг стати Віктор 
Янукович. Керівники банди, яка 
вбила Євгена Щербаня, були од-
разу ж ліквідовані в Донецькій ви-
правній колонії, за якою нагляда-
ли в той час прокурори Кузьмін та 
Пшонка. Що ще треба пояснювати 
і при чому тут до вбивства Єв-
гена Щербаня моє прізвище?!

Таких міжусобних кри-
мінальних розборок, як 
в Донецькій області в 
90-х роках, не було 
більше в жодному 
регіоні України. 
Юрій Луценко, коли став у 2005 році 
міністром внутрішніх справ, роз-
копав тільки в одному з донецьких 
териконів більше 30 трупів бізнес-
менів, суддів, адвокатів, слідчих 
та інших непокірних, яких ліквіду-
вали донецькі в 90-х роках. За що, 
в тому числі, Юрію Луценку пом-
стилися та кинули за грати. Тоді, 
в 2005 році, Віктор Ющенко сказав 
Юрію Луценку «більше в терико-
нах Донецької області не копати».

Сьогодні Віктор Янукович вирі-
шив свої злочини, скоєні в 90-х ро-
ках, перекласти на мене — свого 
головного політичного опонента 
— та спробувати залишити мене у 
в`язниці пожиттєво, а може, спро-
бувати позбавити мене у своїй 
в`язниці життя, як він це робив в 
90-х. Але ми не дозволимо йому це 
зробити. Віктор Янукович більше 
ніколи не буде Президентом Укра-
їни, які б кримінальні справи він 
проти мене не порушував. Я най-
ближчим часом буду на свободі 
поруч із вами, а Україна займе своє 
гідне місце в європейській родині.

Зараз, коли я пишу це звер-
нення, тюремники встанов  люють 

нові додаткові броньовані две-
рі біля мене. Навіщо мене так 
охороняють сотні спецназів-
ців в камуфляжі з автоматами?!

Так само загратовують сьогодні 
в Україні свободу громадян, сво-
боду слова, свободу зібрань, спра-
ведливість, право жити. Але куди б 
сьогодні Янукович не прилаштову-
вав автомати, вони стріляють смер-
тельними чергами в нього самого.

Тримайтеся та вірте: все най-
гірше мине, невдовзі все буде 
по-іншому. А Віктор Янукович все 
правильно передчуває, виправда-
но боїться. Але в такий спосіб, як 
він намагається утримати владу, 
вона не утримається, такі дії тільки 
погіршують його і без того важке 
становище. Щоб зберегти таку ба-
жану для нього президентську по-
саду, треба стати моральним, не-
корумпованим, демократичним та 
справедливим європейським ліде-
ром, а шлях політичних репресій, 
тиранії, диктату, клептоманії та 
відвертої тупості не веде до храму.

До швидкої зустрічі,
Юлія Тимошенко
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Юлія Тимошенко: 
«Янукович вирішив перекласти на мене  
свої злочини, скоєні у 90-х роках»

Опозиція наполягатиме на створенні слідчої ко-
місії у Верховній Раді України щодо розслідування 
ситуації, яка склалася навколо Юлії Тимошенко: 
фальсифікації кримінальних справ і спроб прихо-
вати правду про вбивство Щербаня та інших жертв 
кривавого донецького криміналітету.

Про це  повідомляє народний депутат, Голова 
Політради Об’єднаної опозиції “Батьківщина” Олек-
сандр Турчинов.

“Оголосивши акцію громадської непокори, Тим-
ошенко сформулювала чіткі, абсолютно законні 
вимоги. Порушуються її елементарні – як людини, 
громадянина, жінки – права, і ми не можемо заплю-
щувати на це очі”, – сказав він.

На думку О. Турчинова, предметом розслідуван-
ня слідчої комісії повинно стати також вбивство де-

путата Кушнарьова. Він наголосив, що Кушнарьов 
був сильним політичним лідером, “і багато “недо-
нецьких” прихильників “регіонів” вважали його ре-
альною альтернативою Віктору Януковичу. Мотиви 
і наслідки пострілів в Ізюмі до кінця не вивчені, і 
крапка в цій справі, як і в справі Щербаня, не по-
ставлена”, – сказав Олександр Турчинов.

Я вважаю, що необхідно серйоз-
но розібратися у тому, що робилося в  
Донецькому регіоні і на Сході України у 90-х. При-
гадую історії про криваві бандитські розборки, про 
сотні трупів, які скидали в шахти. Я думаю, що зна-
чною мірою саме усвідомлення отакої безнаказа-
ності і сформувало представників нинішньої влади.  
Вони абсолютно переконані, що їм усе зійде з рук, 
от і намагаються тепер свої злочини перекласти на 
опозицію. Сподіваються таким чином уникнути від-
повідальності. Та цього не станеться!

Олександр Турчинов: «Опозиція вимагатиме створення 
тимчасової слідчої комісії щодо фальсифікації 

кримінальних справ проти Юлії Тимошенко»
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Хочеться сказати кілька слів про головний фі-
нансовий документ, за яким усі черкащани жити-
муть у 2013 році. 

28 грудня минулого року було затверджено 
бюджет області, який багато міських голів, голів 
районних рад називають відомістю з виплати за-
робітної плати працівникам бюджетних установ 
Черкащини та з оплати енергоносіїв. Та й то не у 
повному обсязі. Дехто з представників місцевих 
громад називає цей фінансовий документ «бюдже-
том недорозвитку», оскільки не передбачено ні ко-
пійки на розвиток важливих галузей. 

Голови місцевих громад нарікають на дефіцит 
бюджету по захищених статтях фінансування. Так, 
у районах та містах до кінця 2013 року не виста-
чить коштів на зарплату від 1 місяця і до трьох. 
Оце таке «покращення» і таку «стабільність» за-
безпечує нашим громадянам влада. 

Я критично виступав на сесії облради і щодо 
уведення такого пункту в бюджет області, який дає 
право обласній державній адміністрації самостій-
но розподіляти кошти з наступним затвердженням 

на сесійному засіданні. Однак на мої аргументи не 
відреагував ні голова обласної ради, ні прокурор 
області, і ми здогадуємося чому. Замість того, щоб 
забезпечувати законність, прокуратура підіграє 
обласній владі.

«Батьківщина» також висловилася проти рішен-
ня облради “Про створення комунальної установи 
“Обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф Черкаської обласної ради”. 
Мова йде про передачу Станції швидкої допомоги 
м. Черкас до обласної комунальної власності та 
створення підрозділів по області. Хоча більшістю 
було прийнято це рішення, опозиціонери не голо-
сували за нього. Ми вже бачили, чим завершилися 
пенсійна, податкова, освітня реформи. Тепер пар-
тія влади добралася і до медичної галузі. Депутати 
з нашої команди упевнені, що такі справи мають 
пройти громадські обговорення, а не поспіхом го-
лосуватися. Турбує те, що у процесі реорганізації 
усіх працівників станцій звільнять, а потім брати-
муть на роботу вже у нові структури. А ми знаємо, 
що багато персоналу на станціях невідкладної до-
помоги передпенсійного та пенсійного віку. Чи за-
хочуть їх потім брати на роботу, чи відправлять на 
заслужений відпочинок, відібравши у них право на 
працю? Ми упевнені, що така реформа приведе до 
ще більшої концентрації влади. 

На жодній сесії ми не оминаємо теми визволення 
лідера опозиції Юлії Тимошенко з в’язниці. І буде-
мо продовжувати виступати з рішучими вимогами 
до того часу, поки її звільнять та припинять пере-
слідування за сфабрикованими справами. Тому ми 
не полишаємо надії на те, що найближчим часом 
відбудеться засідання Європейського суду   з прав 
людини, на якому, врешті, змусять владу в Україні 
припинити політичні репресії до всіх громадян, в 
тому числі, щодо нашого лідера.

Володимир Гресь
голова фракції «Батьківщина»

у Черкаській обласній раді

«Україна нині стоїть на 
межі існування. Правлячі 
клани створюють  реальну 
загрозу національній 
безпеці», - стверджує 
Валентина Коваленко, голова 
ЧОО національної спілки 
письменників України, 
кандидат педагогічних наук, 
депутат облради.

«Влада застрахала, загнала 
людей у матеріальне і духовне 

зубожіння. Особливо болить душа за село... Там 
— тотальне безробіття й безгрошів’я. Це тільки 
декларується  на папері збільшення робочих 
місць, а насправді люди у безвірі та депресії. 
Не хочеться згущувати фарби, але ж так воно 
й є... Цій владі вигідно заневолити людей 
матеріальними нестатками, щоб вони голови не 
підняли, аби не було їм снаги думати про щось 
творче, перспективне, радісне. Так винищують 
націю...

Зараз іде всеохопна проросійська політика 

руками Януковича та його поплічників. 
У школах — витравлюється мова, вихолощується 

національний дух, «табачники» топчуться по 
національних святинях українців. Зменшується 
кількість годин рідної мови, натомість збільшують 
кількість  російської. Горе-керівники забули, що 
ми не Малоросія, що маємо потужний науковий 
потенціал. Але ж виконується замовлення Кремля. 

Рік творчого розвитку дитини, який гучно 
оголосив Янукович, лише задекларовано на 
папері. Гуртки катастрофічно скорочуються, ледь 
животіють. 

Раніше ми виборювали життя кожній школі, 
навіть найменшій сільській, бо знали: нема 
школи, вважай — нема села. А ці «покручі» 
одним розчерком пера торік закрили 700 шкіл в 
Україні (тільки вдумайтесь — це стільки, скільки 
має ціла область!). Та й моя рідна малесенька 

Самгородська школка, яку будувала ще пані 
Алібрант у 80-х роках дев’ятнадцятого століття, 
теж бездітна. Вчила вона моїх дідів і прадідів, а 
Партії регіонів — намуляла очі. 

Отак мимоволі згадаєш слова Шевченка: «Село 
неначе погоріло, неначе люди подуріли, 

німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть!..»
Бачимо, що це не наша влада, це якісь вороги. І 

ділять Україну вже не мільйонери, а мільярдери.
У цій ситуації конче необхідно гуртом боронити 

незалежність. Вимагати визволення політичних 
в’язнів. Опозиція просто не має права вчиняти 
внутрішні чвари. Треба всім триматися купи і 
діяти, протистояти, захищати один одного горою».

«Моя  р і дна  Самгородська  школа  пережила 
пан і в ,  р еволюц і ї  т а  в ійни . . . 

Але  не  пережила  режиму  правлячо ї  парт і ї »

Той факт, що майже 70% мешканців 
Черкаської області проголосували проти 
Партії регіонів, натомість за опозиційні 
політичні сили, означає, що черкащани не 
підтримують так звану «колонізаторську» 
кадрову політику Януковича, коли, неначе 
в якусь колонію, відправляють керівників, 
які ніколи раніше не працювали у Чер-
каській області і не мають про неї жодного 
уявлення.

Сергій Тулуб, який свого часу приїхав 
на Черкащину і сформував свою команду з 
виходців Донецької, Харківської та інших 
областей, протягом усього періоду пози-
ціонував себе як справжній «донецький», 
який навчить «дурних черкащан», як пра-
вильно господарювати. Тотальний провал 
у соціально-економічній сфері, відмова 
інвесторів, які до того працювали або хоті-
ли працювати на Черкащині, від співпраці 
з корупційною владою області є наслідком 
цього сумного «донецького» періоду чер-
каської історії. 

Очевидно, що головою обласної дер-
жавної адміністрації має бути не заробіт-
чанин з іншого регіону, а авторитетний 
представник місцевої еліти. Тільки за 
такої умови можливе покращення ситуа-
ції в області. Лише тоді стане зрозуміло, 
чи влада справді хоче покращити життя 
черкащан, чи лише заробити на бюджеті, 
землі чи нерухомості області.

Микола Томенко:

«Керівником області не  
повинен бути донецький 

заробітчанин!»

Бюджет області схожий 
на відомість з виплати 

заробітної плати

Кожен чоловік і кожен громадянин повинен 
усвідомлювати, у яких муках зараз перебуває 
Юлія Тимошенко. Вона страждає за всіх україн-
ців, аби ми бачили, що коли вона бореться там 
практично одна проти цілої злочинної системи, то 
ми тут разом не маємо права здаватися. Ми облас-
ним партійним осередком готуємо акцію протесту 
з виїздом у Харків, аби підтримати нашого лідера 
та показати злочинній владі, що по всій Україні 
люди збурюються на захист незаконно засудже-
ної жінки, лідера опозиції, сильного політика, 
якого знають і поважають у світі. Янукович зля-
кався, що програє Юлії Тимошенко президентські 
вибори, тому за його вказівкою почали поспішно  
фабрикувати справу за справою. Та зовсім скоро, 
я переконаний,  Юлія Тимошенко таки стане Пре-
зидентом України, бо цього хочуть громадяни. 

Сьогодні партія влади тримається тільки на 
страху, на махінаціях та фальсифікаціях. І ми не 
відступаємося від тієї думки, що законний вибір 
черкащан треба утвердити. У нас в області немає 
підтримки провладної партії. Вибори це показали. 
Близько 70%  виборців нашої області — за опози-

ційні сили. То як наші люди можуть сприймати 
донецького губернатора, донецьких міліціонерів 
чи прокурорів, коли ідеологія «братків» нам чужа? 

Черкащина — центр України. І тут повсякчас 
вирував національно-визвольний дух Гайдамач-
чини, Коліївщини, дух холодноярців. Не можуть 
органічно наша земля і наші люди терпіти нахаб-
ства і зверхності бандитських кланів! 

До нас в обласний штаб надходять сотні листів, 
адресованих Юлії Володимирівні. Люди дуже бо-
ляче переживають,  коли бачать, яким тортурам, 
фізичним і моральним, піддають не лише нашого 
лідера, а й звичайних людей по всій Україні. Тих, 
хто не мириться з брехливою владою, звільняють 
за інакодумство з роботи (таке було у радянські 
тоталітарні часи!), кидають за грати за сфабри-
кованими справами, а вбивці-мажори гуляють на 
свободі, побори і «відкати» набули вже таких роз-
мірів, що малий та середній бізнес, який вижив, 
ледь тримається на ногах. 

Та ми не йдемо на компроміси із злочинною 
владою, нам не треба чужих губернаторів,  до-

нецьких «смотрящих». 
Ми йдемо своїм шляхом 
і впевнені, що за нами 
правда. Бо ж не вірять 
українці у винуватість 
Юлії Тимошенко. Навіть 
провладний канал «Ін-
тер» це засвідчив, 
за опитуванням 
якого 85% укра-
їнців не вірять у 
провину лідера 
«Батьківщини». 
А Черкащина 
— загалом не 
визнає тих на-
хабних сфальсифікованих і нічим не підтвердже-
них звинувачень. Ми були і є надійною опорою 
Юлії Володимирівни. І разом вимагаємо: «ЮЛІ — 
ВОЛЮ!»

Анатолій Бондаренко,
Голова Черкаської обласної організації

ВО «Батьківщина»

Черкащина вимагає: «Юлі — волю!»
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Шановні «покращувачі» життя, 
перестаньте знущатися із землі, 

яка вас виростила!
Боляче дивитись на тебе, моя маленька батьківщино, 

після правління донецьких. Гірко за ту наругу, яку 
чинять над тобою уже не донецькі, а твої рідні зем-
ляки, які виконують команду «фас» заїжджих пра-
вителів. Боляче за ті «покращення», які відчуваємо 
на собі заледве не щодня.

Нещодавно їхала додому із станції Т.Шевченка. 
Важко назвати ту проїжджу частину дорогою. Яма 
на ямі. Не дорога, а одні руїни. Боляче, що така си-
туація по всій області, а працівники автодоріг роз-
водять руками: нічого, мовляв, не вдіємо. Коштів 
кіт наплакав. Ні на ремонт доріг, ні на посипання 
піском під час ожеледиці, ні на заробітну плату 
працівникам...

Правляча партія здатна лиш звітувати на папері 
про «покращення», а до людей не виходить. Люди 
тим часом цю «стабільність» на своїй «шкурі» відчу-
вають кожного дня.  Звітуються про збільшення ро-
бочих місць — натомість закриваються підприємст-
ва. Бракує фахівців серед учителів та медиків у 
районах — а їх і далі скорочують...

Тяжко дивитись на студентську молодь, яку 
практично залишили без стипендій. «Покращення» 
для цієї категорії молоді наступає вже з перших 
хвилин навчання у вищих навчальних закладах. На 
екзаменах «ріжуть», бо, бачте, економити треба.  
А після завершення навчання — у безробітні. Бо ж 
робочі місця створені на папері, а в реальності їх 
немає...

«Покращення» відчувається кожного дня, як за-
йдеш у магазин. Ціни ростуть, як гриби після дощу, 
на все. Ніхто їх не контролює, як і якість того, що 
ми купуємо...

Переслідують опозицію, знищують її лідерів у 
районах та містах. Там людина особливо безза-
хисна. Позбавив її роботи — от вона й замовкне. 
Отака мета сьогодні поставлена кожному керівнику 
району. Застрахати, розчавити, звільнити з роботи, 
якщо хтось має свою думку. І тут відчувається така 
стабільність, як ніде більше...  Ненароком задуму-
єшся, який рік нині: 2013-й чи 1937-й? 

Зупиніться, люди, адже ж у нас в області не під-
тримує цю владу аж 70%. Усіх не пересаджаєте! 

Звертаюся до «покращувачів» життя на місцях. 
Припиніть свої  «покращення»! Перестаньте знуща-
тися із землі, яка виростила вас, годує ваших дітей 
та внуків! Не підігравайте купці донецьких банди-
тів. Ваше ж бо «покращення» веде до знищення 
України!

Олена Миколайчук, 
Драбівський район

ОБЛАСТЬ

Тальнівська організація 
ВО «Батьківщина» та жителі 

села Колодисте погрожують 
акціями протесту, якщо їм не 

дадуть землі
 Біля кабінету голови Тальнівської райдержад-

міністрації зібралися члени партії ВО «Батьківщи-
на» та жителі села Колодисте, щоб вирішити на-
боліле питання про земельні наділи.

Справа в тому, що у 2002 році рішенням сіль-
ської ради людям було надано в оренду земельні 
ділянки для розширення особистих селянських 
господарств. Термін дії договору про оренду за-
кінчився. Тепер районна влада відмовляється 
продовжити договір.

У кабінеті голови райдержадміністрації    
М.Д. Бардадима, який очолює в районі Партію 
регіонів, уповноважений від селян зачитав звер-

нення жителів села Колодистого, яке підписали 
34 особи.

Люди не бачать ніяких перешкод, які б завади-
ли продовжити договір оренди земельних діля-
нок, адже умови договору справно виконувалися, 
селяни сплачували по 826 грн. 

Однак владців це не переконало. Колодистен-
цям не залишається нічого іншого, як виходити 
на акції протесту у тому разі, коли справу не буде 
вирішено та селянам не дадуть працювати на зем-
лі їх батьків. Чому місцева влада зволікає? Чи цю 
землю вже наділили комусь іншому? Чи причина 
в тому, що колодистенці на виборах до Верховної 
Ради проголосували не за тих кандидатів і не за 
ту партію, яку їм казали? Хіба замало того, що 
примусили піти з посади сільського голову, яка 
не забезпечила потрібного владі результату? 

                                                        В.В.Бережний, 
ВО «Батьківщина» 

Працівники «Черкасиелектротрансу» ще з 
листопада минулого року не отримують заро-
бітної плати. У транспортному департаменті 
міськвиконкому у цьому звинувачують  дер-
жаву, яка зобов’язана повернути з держбю-
джету  1 мільйон 795 тисяч гривень за пе-
ревезення пільгових категорій населення.

Депутати Черкаської міськради звер-
нулися до обласної влади та Кабміну з 
проханням ліквідувати борги із зарпла-
ти працівникам «Черкасиелектротрансу».

Над освітянами Золотоніщини 
знову нависає меч скорочень

Початок нового року для працівників районного 
відділу освіти додав чимало несвяткових тривог. 
Черговий «подарунок» від  влади змусив багатьох 
із них пити заспокійливі краплі  та лікувати нерви. 
Керівництво району, звісно ж, не без підтрим-
ки «згори», запропонувало ветеранам праці цієї 
установи написати заяви на звільнення  з роботи 
за власним бажанням. Завдяки підтримці колег та 
профспілковій організації освітян району їм тимча-
сово вдалося відстояти свої інтереси. Та чи надов-
го? Адже так звана оптимізація освітніх закладів за 
рецептом Партії регіонів  вже пройшлася залізним 
катком по школах та навчально-виховних комплек-
сах району. Деякі з них втратили третій ступінь, 
а окремі опинилися перед дилемою: як вижити та 
зберегти трудовий колектив.

Добре відомо, що сьогодні школа для села чи 
не єдиний осередок культури, тому що будин-
ки культури у більшості випадків занедбані та не 
 опалюються. У школах проводяться виховні заходи 
для молоді, діють спортивні секції. Позбавляти ді-
тей єдиної можливості для розвитку — значить по-
глиблювати їхню деградацію. Що ж тоді дивувати-
ся, коли десятирічні підлітки, ще майже діти, спи-
ваються у барах, скоюють кримінальні злочини?

На жаль, процес оптимізації прийшовся до смаку 
тим, хто сьогодні тримає владне кермо.  З почат-
ку нового навчального року вони знову обіцяють 
тотальну економію коштів за рахунок дітей і пен-
сіонерів.

«Сьогодні політика 
влади спрямована на 
знищення всіх, хто про-
ти неї, всіх, хто має здо-
ровий глузд,» —  каже 
Валентин Хижняк, нау-
ковець, директор Макіїв-
ської загальноосвітньої 
І-ІІІ ступенів школи Смі-
лянської районної ради, 
депутат обласної ради 
від фракції «Батьківщи-
на». 

«Те, що робить влада 
з лідером опозиції Юлі-

єю Тимошенко, — це ганебне беззаконня.  По-
рядні люди ніколи не радітимуть чужому горю, 
не творитимуть диктатуру і репресії. Велика 
надія на те, що Європа скаже своє слово че-
рез запровадження обмежень до українських 
владних олігархів. Янукович відчуває в осо-
бі Юлії Тимошенко загрозу, тому й не дає вка-
зівки припинити переслідування. Ясно одне: 
беззаконням законність не встановити. А всіх 
тих, хто сьогодні схвалює такі ганебні дії вла-
ди, можна назвати сталінсько-беріївськими на-
щадками, або ж розумово відсталими. Хочу 
сказати їм: настане час — прийдуть за вами... 

Як директор школи бачу тривожні зміни у 

свідомості нашої молоді. Як ми не намагаємося 
боротися за те, щоб наші діти були патріотич-
ними, здоровими, духовно міцними — освітя-
нам повсякчас перешкоджають. У школах вкрай 
скрутне становище. Навчальні заклади практич-
но не фінансуються. Не йде мова про нагальні 
ремонти, багато років не закуповується облад-
нання для предметних кабінетів. Часом такі дис-
ципліни, як фізика, хімія, біологія доводиться 
пояснювати «на пальцях», бо про оновлення ме-
тодичної, навчальної бази вже й мову не заво-
дять... куди там... коли дахи нема чим крити.

Та занепад нині не лише у матеріальному зміс-
ті, а й, щонайгірше, в духовному. В очах батьків 
бачу пригніченість, невпевненість, стурбованість 
про хліб насущний. Учителі теж на розпутті: не-
зрозуміло що робиться з підручниками, вони 
крояться під зручну цій владі ідеологію. А нам, 
макіївчанам, це болить, бо ми  спільно з  дітьми, 
односельчанами збираємо історію свого села 
та довколишніх. Відшуковуємо забуті та засе-
кречені сторінки національно-визвольного руху 
на Смілянщині, трагічні картини Голодомору. 
Видаємо книги, публікуємо статті. І ніяк не мо-
жемо зрозуміти: як можна у незалежній Україні 
знову вводити цензуру та імперську диктатуру? 

Смілянський  район

Золотоніський район

Драбівський район
«Ті, хто схвалює ганебні дії влади — сталінсько-беріївські нащадки!»

Поки Кабмін «покращує» життя вже сьогодні,  
черкаським тролейбусникам нема що їсти

Тальнівський район

Черкаси

Журналістам ТВі заборонили знімати за-
гальний план підприємства “Азот”, яке 
є власністю Дмитра Фірташа. Погрожу-
вали арештом. Про це пише Gazeta.ua.

“Ми приїхали в Черкаси, бо ми готуємо ре-
портаж про те, чому не можна було визначи-
ти переможця на окрузі в Черкасах. Оскільки 
пані Жуковська очолює товариство “Азот”, 
ми хотіли зняти загальні плани, логотип під-
приємства. Коли навели відеокамеру на вхід, 
вийшло двоє чоловіків й почали трясти каме-
рою, мовляв, не можна тут проводити зйомку, 
бо це приватна територія. Я пояснив, що це 
тротуар, який належить всій громаді, – розпо-
вів журналіст Максим Савчук. — Нас почали 
відтісняти, один з охоронців погрожував, що 

на три години арештує. Ми мирно відходили 
в бік дороги, аргументуючи це тим, що до-
рога — це точно власність громади. Чоловік 
ішов, як «термінатор», на нашого оператора. 
Вони поводилися, як відверті «бики». Один 
накинувся з погрозами, змушував стерти 
все, що ми записали, заламав руки. Я встиг 
вихопити техніку й сховати її в машині”.

Знімальну групу змусили від’їхати з міс-
ця, де вона припаркувалися, пояснив-
ши, що тут місця для автівок керівництва.

Журналісти викликали міліцію та скла-
ли протокол про порушення їхніх про-
фесійних прав відповідно до стат-
ті 171 Кримінального Кодексу України.

Охоронці «Азоту» напали на журналістів ТВІ
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«Заробітна плата Прем’єр-міністра Тимошенко, яка 
мала лише 7 років стажу державної служби, у 2005 
році перевищувала середню зарплату в країні у 30 ра-
зів. Чинний Прем’єр-міністр Микола Азаров, у якого 
стаж державної служби 35 років, сьогодні отримує 
зарплату в 11 разів більшу за середню», — йдеться у 
довідці Секретаріату КМУ.

Як зазначається, Юлія Тимошенко отримувала 
24 238 гривень, що за тодішнім курсом дорівнювало 
4734 доларам. У грудні 
2012 року чинному голові 
уряду Миколі Азарову на-
рахували 33 980 гривень 
зарплати, що відповідає 
4252 доларам в еквіва-
ленті.

Таким чином, пан Аза-
ров бідкається, що не-
доотримує 482 долари 
порівняно із зарплатнею 
Юлії Володимирівни. 
Крім того, прем’єр  пиша-
ється, що середня зарп-
латня за його правління 
становить 3098 гривень. 
Це як у анекдоті: ми їмо 
капусту, Азаров – м’ясо, а разом ми їмо борщ з м’ясом?

Пане прем’єре, щоб усі так жили, на одну (як у вас) 
зарплату!

А життя в українців таке: пенсіонери отримують 894 
гривні, мінімальна зарплатня — 1147 грн. (і це без від-
рахувань!). У студентів теж відбирають стипендії, під-
вищуючи середній бал або «ріжучи» на екзаменах. А 
молоді студенти, між іншим, краще розмовляють за 
вас, Миколо Яновичу, українською (та й російською 
теж!). То чому ж у них так бездарно відбирають шанс 
на майбутнє в Україні?

Чому діти, дружини, коханки так званої «еліти» не 

соромляться форсити перед Катею Осадчою найдо-
рожчими автівками, діамантами, сумочками та іншим 
брендовим шматтям в той час, коли інші погрузли в 
зубожінні. І не тому українці бідні, що дурні. Не дурні 
і не ледачі. Просто  влада у нас знахабніла до краю!

Та й що кривити душею: далеко не на одну  
зарплату живуть «власть імущі», раз у Кончі-Заспі 
куди не плюнь – поцілиш у високого посадовця.

Віктор Федорович зі 
своєю свитою, до при-
кладу, обходиться дер-
жаві у 2 мільйони гри-
вень щодня. У Карпатах 
президентові будують 
ресторанчик за 24 міль-
йони державних грошей. 
Та могло би бути гірше… 
Он росіяни плачуть, що 
витрачають  на свого 
президента мільйон до-
ларів щодня. Але ж він 
і працює, «як раб на га-
лерах» (слова Путіна про 
свою роботу).

Кабмін лише на пере-
льоти витрачає 6 мільйонів гривень, а шини для бро-
ньованих автомобілів Mercedes-Benz секретаріат ку-
пив по 26,5 тисяч гривень за кожну.

Ми вже не згадуємо, скільки в користуванні «дер-
жавних мужів» безкоштовних дач, ставків, млинків і 
вишневеньких садків.

За таких обставин: нащо та зарплата взагалі?

І наостанок… Миколо Яновичу, а чи не  заздрите ви 
Юлії Тимошенко, що вона сидить у в’язниці за сфа-
брикованою справою?

Людмила Коваленко

Азаров позаздрив на зарплату Тимошенко?
Прем’єр  бідкається, що недоотримує 482 долари порівняно із зарплатнею Юлії Тимошенко

На сайті Черкась-
кої міської ради по-
відомлено про те, що 
міський голова планує 
реконструювати вул. 
Хрещатик. Проект ма-
ють затвердити до кінця тижня. Поки обгово-
рюється 6 проектів. Мер міста, власне, пропо-
нує вражаючі зміни. Зробити вулицю пішохід-
ною у вихідні дні, а також після 18.30, заборо-
нити паркування автомобілів. На Хрещатику, 
в будинку Щербини (нині більш відомому як 
Палац одружень), міський голова планує роз-
містити «Храм міста». У ньому зберігати го-
ловні міські святині – Грамоту Магдебурського 
права, Прапор міста, Герб міста, Ключ міста, 
атрибути влади міського старости – голови, 
найцінніші подарунки місту.  В будинку прово-
дити найурочистіші церемонії – прийоми офі-
ційних делегацій, вручення почесних відзнак 
міста, шлюбні церемонії (зокрема за участю 
міського голови в ролі ведучого), прощання 
з почесними громадянами міста тощо. З бал-
кону новообраний міський голова складатиме 
присягу громаді міста.

У Сквері Симоненка облаштують камерний 
затишний майданчик для любителів поезії. 
Фасад Художнього музею оновиться скляни-
ми вітринами для експозицій. Не проти Сер-
гій Олегович влаштувати мансардний ресто-
ран у музеї. Площа перед старим корпусом 
школи №17 стане «математично-фізичним 
сквером» зі скульптурами, інтегралами, ло-
гарифмами, квадратами, рухливою сонячною 
системою, ігровими головоломками. Художня 
школа виставить «електронний мольберт», на 
якому будуть виводитися картини, можливо, 
й трансформації з піску. Приміщення район-
них РАЦСів перетворять в танцювальну залу 
«Танцюють всі!». Навпроти Земельного бан-

ку облаштують Книжковий сквер, книжковий 
фонтан, що видає мудрості та афоризми. Біля 
податкової облаштують Галереї майбутнього. 
По вулиці Дашкевича відновлять старовинну 
фортецю. В кінотеатрі «Салют» — Кіноклуб 
аматорського відео.

В парку на Шаховій галявині — величезні ша-
хові фігури.  На вулиці виступатимуть вуличні 
актори, проводитимуться всілякі вікторини, 
стріт-бол, керлінг, боулінг, хокей на роли-
ках.., малюнки на асфальті. Вулицею і сусідні-
ми кварталами їздитимуть карети-велосипеди 
(на 4 особи). Фасади стануть “підсвіченими”, 
а «совкові» фасади будуть декоративно роз-
писані. І наостанок родзинки — «іменні» люки 
різних міст світу, ходіння по канату та вуличні 
меблі.

Це ще не всі омріяні зміни міського голови 
Черкас щодо реконструкції Хрещатика. Видно, 
що поїздки до Європи пішли на користь Сер-
гію Олеговичу. Куди братися “совковим” архі-
текторам! Упевнені, що ніякий інший з пред-
ставлених проектів не зможе конкурувати з 
мерським, і найближчим часом ми поринемо 
у казку.

Пригадується, як “великий реформатор” 
обіцяв зробити Васюки центром всесвіту. 
Не втримаємося, щоб не процитувати Оста-
па Бендера. “Я предлагаю: в Васюках надо 
устроить международный шахматный турнир! 
На турнир съедутся любители шахмат со все-
го мира. Сотни тысяч богатых иностранцев 
хлынут в Васюки! Государству придется сроч-

но построить железнодорожную магистраль 
и автостраду Москва — Васюки. Гостинницы-
небоскребы для гостей, Дворец шахмат, где 
будет происходить турнир, сверхмощную 
радиостанцию, аэропорт «Большие Васю-
ки», регулярное отправление самолетов во 
все концы света, включая Рио-де-Жанейро и 
Мельбурн. Вы только представьте себе! А по-
думайте, что будет, когда турнир окончится и 
все гости уедут? Жители Москвы, стесненные 
жилищным кризисом, бросятся в ваш город. 
Столица автоматически переходит в Васюки. 
Васюки переименовываются в Нью-Москву, 
Москва — в Старые Васюки! Шахматная мысль 
превратится в прикладную науку и изобретет 
способы междупланетного сообщения. Со-
общения сделаются такими же легкими, как 
переезд из Рыбинска в Ярославль. В Васюках 
состоится первый в истории междупланетный 
шахматный турнир! Первый шахматный тур-
нир между командами Васюков и Большой 
Медведицы закончится убедительной победой 
васюкинцев. Ура, товарищи!”

Людмила Коваленко

Табачник продовжує 
видирати сторінки 

історії України
Цьогоріч випускники шкіл не згадуватимуть 

імен борців за волю України Степана Бандери 
та Романа Шухевича. Їх  вилучили з екзамена-
ційних тестів зовнішнього незалежного оціню-
вання. Натомість догодили комуністам, вклю-
чивши до тем імена більшовиків П’ятакова і 
Щорса. Міністр Табачник давно мріяв пови-
дирати героїчні сторінки української історії. 
Дуже вже муляють очі регіонально-комуніс-
тичній владі націоналісти. Чи це така дрібна 
помста «Свободі» та загалом усім опозиціо-
нерам, які не визнають цієї влади? Згадаймо, 
що раніше регіонали відібрали звання Героя 
України у Романа Шухевича.

Народний депутат Ірина Фаріон так проко-
ментувала цю новацію: «Це варто трактувати 
як панічний страх виродків типу Табачника 
перед безсмертям ідеї Шухевича та Банедри. 
Що активніше міністерство освіти імені укра-
їнофоба Януковича-Табачника поводить себе, 
то актуалізованішою буде українська історич-
на пам’ять. Тим більшу цікавість до себе ви-
кликатимуть такі геніальні історичні постаті 
як Шухевич та Бандера. Я вже закінчую підго-
товку другого видання своєї лекції, яка нази-
вається «Степан Бандера: практик, теоретик, 
містик українського націоналістичного руху». 
Я маю намір об’їхати з цієї лекцією  абсолют-
но усі вищі навчальні заклади України, і ні-
який собака типу Табачника не перешкодить 
мені, народному депутатові України, оголоси-
ти правду про ідеологію Степана Бандери», — 
сказала Фаріон.

Мер Черкас планує виступити у ролі весільного 
старости, а ще втілити план Остапа Бендера?


