
Василь КУШНІР, 
голова Братства ветеранів ОУН-
УПА Волинського краю імені 
полковника Клима Савура 

Григорія Олександровича Пус-
товіта я знаю з 2004 року. Ми разом 
були в охороні штабу кандидата Ві-
ктора Ющенка на Подолі, а пізніше 
— в охороні сцени на майдані Неза-
лежності. Разом прожили там майже 
місяць, і я побачив, що це людина 
високих моральних якостей, офіцер, 
який цінує свою офіцерську честь, 
людина правдива, виважена. Тому 
зараз я за те, щоб він пройшов до 
Верховної Ради України. Знаю, що 
така людина, як він, — патріот, який 
не підведе. Після революції він був 
обраний секретарем Луцької міської 
ради і працював на цій посаді разом 
із людьми, які боролися за демокра-
тизацію українського суспільства. 
Будучи вже головою обласної дер-
жавної адміністрації, він усе робив 
для того, щоб цей конфлікт, який 
виник, був розв’язаний мирно, без 
кровопролиття. Я надіюся, що, буду-
чи народним депутатом, він принесе 
багато користі нашому місту і його 
мешканцям. 

Він справжній патріот України. 
Я — за Пустовіта! 

Віра МАЦЮК: «Вірю у Вашу 
перемогу!» 

Щодня до обласної організації 
ВО «Батьківщина» приходять десят-
ки відвідувачів, чимало з них долу-
чаються до нашого волонтерського 
руху. Інколи ж з’являються люди, які 
відразу стають гордістю нашої орга-
нізації. Серед таких —Віра Мацюк. 

Незважаючи на суттєві про-
блеми зі здоров’ям, вона заряджає 
своєю енергією й оптимізмом увесь 
колектив. Пані Віра взяла участь у 
ініційованій Григорієм Пустовітом 
акції «Листи Надії» на підтримку по-
лоненої Надії Савченко. 

Активістка каже, що перебува-
тиме на центральній площі міста до 
перемоги на виборах, за будь-яких 
погодних умов. Віра Іванівна щиро 
переконана в тому, що новий україн-
ський парламент, до якого прийдуть 
такі порядні, чесні та справедливі 
люди, як Григорій Пустовіт, зробить 
чимало, аби людям із обмеженими 
фізичними можливостями була на-
дана підтримка з боку держави: «Я 
вірю в те, що до влади прийдуть по-
рядні люди, такі, як Григорій Олек-
сандрович Пустовіт. Знаю, що він 
зробив багато хороших справ для 
області. Тому голосуватиму саме за 
нього. Вірю у Вашу перемогу!».

Андрій БОНДАРЧУК, 
народний депутат України 1-го 
демократичного скликання, 
почесний громадянин міста 
Луцька 

Людей насамперед я оцінюю за 
їхніми людськими якостями. Якщо 
говорити про Григорія Пустовіта, то 
я знаю його давно. Як людину його 
не зіпсувало перебування у вищих 
ешелонах волинської влади. Тому я 
вважаю, що Григорій Олександро-
вич — освічена, високоморальна 
людина. Упевнений, що навіть на 
високих посадах він не втратить цих 
моральних якостей і допоможе збу-
дувати незалежну Україну, захища-
тиме її інтереси. 

Зараз спостерігається такий крах 
моральності, коли капітал перева-
жає мораль. Із цього починається 
деградація суспільства. Те, що ми 
обрали у Верховну Раду недостой-
них людей, які виявилися ворогами, 
є наслідком того, що люди оцінюва-
ли їх за гаманцями. 

Зараз час зробити переоцінку, 
переосмислення принципу виборів 
наших депутатів. Якщо ми будемо 
дотримуватися такого ж принципу, 
який культивувався на початку ми-
нулих виборів, то це буде для Украї-
ни біда. Тому я голосуватиму за Гри-
горія Пустовіта.

Андрій ГЕРАСИМЧУК, 
доброволець батальйону 
«Шахтарськ» 

Ми з товаришами неодноразо-
во говорили, що коли прийдемо із 
фронту, то викинемо цих продажних 
депутатів, які «зливають» нашу кра-
їну та міняють честь і славу нашого 
народу на гроші. Зараз цей шанс 
мають прості люди, які йтимуть на 
вибори. Таких, як Григорій Пусто-
віт, я підтримую. Він реально нам 
допомагав, підтримував під час ре-
волюції, давав нам масу ідей. Зараз 
він допомагає нашому батальйону, 
регулярно надсилає нам підтримку. 
Тут, на місці, залучає волонтерські 
організації, щоб займалися підтрим-
кою нашого батальйону. 

На виборах треба віддати свій 
голос за патріотів своєї держави, за 
тих, хто виступає за мир. Григорій 
Пустовіт є саме такою людиною. Він 
неодноразово допомагав нам тепли-
ми речами, харчами, фінансово, мо-
рально. 

Я зараз йду на фронт, і підтрим-
ка такої патріотично налаштованої 
людини, як Григорій Пустовіт, над-
звичайно важлива для нас, добро-
вольців. Це підтримує наш бойовий 
дух. Тому я підтримую Григорія Пус-
товіта. 

Юрій КОРОЛЬЧУК, 
генеральний директор 
ПАТ «Волинь-Авто» 

«По-перше, треба йти на вибо-
ри та голосувати. По-друге, треба 
голосувати саме за Григорія Пус-
товіта. Чому? Бо це справді відпо-
відальний чоловік, людина слова. 
Якщо вже він узяв на себе якесь 
зобов’язання, то гарантовано ви-
конає. Ми працюємо з ним уже ба-
гато років — і в міській раді, і без-
посередньо по підприємству, яке 
я очолюю. Й за цей час ані разу не 
було такого, щоби Григорій Олек-
сандрович когось підвів, обманув 
або проігнорував. Повторю, такого 
не траплялося ніколи. Понад те, як 
голова облдержадміністрації Пус-
товіт не просто знайшов спосіб на-
лагодити діалог із місцевими під-
приємцями, керівниками великих 
підприємств, але й працював так, 
що це було вигідно обом сторонам. 
І це, треба зауважити, важливий 
плюс йому як керівникові, як поса-
довцеві, зрештою, як кандидатові в 
народні депутати. Тому мій вибір 
— однозначно за Григорія Пустові-
та! Я в ньому впевнений на всі сто 
відсотків, навіть більше». 

Сьогодні у списках різних по-
літичних сил ми бачимо десятки 
прізвищ вчорашніх регіоналів, со-
ратників Януковича. Під новими на-
звами і гаслами вони знову ринули 
до Верховної Ради. На жаль, зберігся 
старий закон про вибори, і по бага-
тьох мажоритарних округах, пере-
фарбувавшись, у передвиборчу бо-
ротьбу вступили ті, хто підтримував 
клептоманський режим Януковича 
та був причетний до кривавих подій 
на Майдані. Тому наша мета — не 
допустити, щоб Революцію Гідності 
зрадили так, як зрадили Помаран-
чеву. 

— Нестабільність у державі, 
спричинена військовим конфлік-
том, спровокувала неконтрольова-
ний ріст цін на іноземну валюту, 
різке підвищення цін на товари 
першої необхідності... 

— За останніх півроку Україна 
отримала рекордне падіння націо-
нальної валюти і катастрофічне зу-
божіння простих людей. За ці про-
вали у роботі Національного банку 
вже розплачуються люди. Вони не 
можуть розрахуватися за кредити в 
іноземній валюті. Сьогодні запро-
ваджено переведення у гривню всіх 
банківських валютних переказів, 
тобто родини тих, хто тяжко працює 
за кордоном, будуть замість валюти 
отримувати гривню за неринковим 
курсом. 

До того ж і підприємства зму-
шені продавати валютну виручку 
Нацбанку за заниженим курсом. На 
цих оборудках наживається купка 
негідників, а страждають мільйони 
українців. 

Уся відповідальність за те, що 
українці несуть величезні фінансові 
втрати, лежить як мінімум на чин-
ному голові Нацбанку. Тому саме 
на законодавчому рівні мають бути 
прийняті відповідні закони і створе-
ні механізми, які здатні забезпечити 
стабільність банківської системи під 
час виникнення кризових ситуацій. 

— Партія «Батьківщина» іні-
ціювала проведення референдуму 
про вступ до НАТО. 

— Для розуміння того, навіщо 
нам потрібен вступ до НАТО, я на-
веду кілька цифр. Поки не було вій-
ськової агресії Росії, курс України до 

НАТО підтримувало 13–17 відсотків 
українців. Сьогодні, коли на нас піш-
ли війною та коли всі зрозуміли, що 
тільки країни, які перебувають у сис-
темі колективного захисту, де один 
за всіх і всі за одного, 73 відсотки 
українців вважають, що ми не маємо 
права залишатися самотніми. 

Для того щоб пройти шлях до 
НАТО, потрібно зробити певні 
обов’язкові кроки, серед яких — ре-
ферендум про вступ до Північноат-
лантичного альянсу. 

Одночасно з оголошенням поза-
чергових виборів партія «Батьківщи-

на» вирішила ініціювати проведен-
ня референдуму щодо приєднання 
України до НАТО. Але в ніч (!) перед 
зібранням суд заборонив ініціатив-
ній групі проведення зборів. Це що, 
нині намір вступити в НАТО є зло-
чином чи ще чимось незаконним? 
Виходить, що справа Януковича–Кі-
рєєва живе і процвітає? Але й це ще 
не все. Коли ініціативна група все ж 
провела зібрання, то ЦВК відмовила 
їй у реєстрації та взагалі не прийня-
ла жодних документів. Така відмо-
ва, безперечно, є незаконною. Тому 
зараз, усупереч діям прихильників 

авторитарного минулого, триває ак-
тивне опитування серед громадян на 
підтримку вступу до НАТО. Нас не 
зупинити! 

— На Вашу думку, що найбіль-
ше заважає розвитку України? Як 
це здолати? 

— Давайте подивимося, хто 
сьогодні балотується у народні де-
путати. Маса людей, яким за їхніми 
моральними якостями, за їхніми зна-
ннями і досвідом не можна доручати 
долю країни. І не дивно, що депутат-
ство у нас для більшості громадян 
асоціюється з такими словами, як 
«корупція», «дерибан», «лобіювання 
власного бізнесу». Ганебна практика 
кумівства нарешті має бути викорі-
нена з української політики. Питан-
ня персональної відповідальності 
має бути на першому місці в роботі 
депутата. Громада у свою чергу має 
отримати реальні важелі впливу на 
своїх обранців. Це можливо лише 
після скасування депутатської недо-
торканності, а також законодавчого 
закріплення механізму відкликання 
депутатів. Крім того, ми ініціювати-
мемо громадський контроль за ді-
яльністю міністерств, відомств через 
створення при органах державної 
влади громадських рад. 

— Питання належного медич-
ного обслуговування турбує бага-
тьох. Що необхідно зробити, аби 
наша медицина відповідала покла-
деним на неї завданням? 

— Держава мусить багато зроби-
ти, щоб медична галузь була забез-
печена всім необхідним, а це реально 
за умови переходу до страхової ме-
дицини. Що ми повинні зробити для 
того, аби наші громадяни мали змогу 
отримати вчасну та кваліфіковану 
медичну допомогу? По-перше, ство-
рити сприятливі умови для бізнесу, 
щоб працівники були офіційно пра-
цевлаштовані, з «білою» зарплатою 
та забезпечені відповідними медич-
ними страховками. А для цього не-
обхідно зменшити податки для під-
приємств. Тільки тоді вони зможуть 
гарантовано і обов’язково забезпе-
чити своїх працівників медичними 
страховками. 

Крім цього, має бути затвердже-
ний перелік медичних послуг, які 
надаватимуться невідкладно та без-
коштовно. Це так звані ургентні по-

слуги, які мусять на 100% оплачува-
тися з бюджетів усіх рівнів. 

— Основою міцної держави є 
стабільна економіка. Що потрібно 
зробити для розвитку підприємни-
цтва? 

— Євромайдан ставив за мету 
змінити систему корумпованої 
влади, яка гальмувала розвиток 
економіки України. Але навіть за-
раз олігархи продовжують знімати 
фінансові вершки з державних під-
приємств або вигравати тендери без 
серйозної конкуренції. Досить кор-
мити олігархів за рахунок простих 
громадян. 

Від чого потерпає сучасний 
бізнес — від неймовірно великої 
кількості податків. Сьогодні наше 
завдання полягає в тому, щоб ра-
дикально зменшити кількість існу-
ючих податків та зборів. Зробити 
процедуру їх сплати максимально 
спрощеною. Партія «Батьківщина» 
послідовно виступає за зменшення 
соціального внеску до 15%, ради-
кальне скорочення кількості контр-
олюючих органів, дозволів і ліцензій. 

Ми виступаємо також за те, щоб 
запровадити мораторій на всі види 
перевірок малого та середнього біз-
несу, поки не буде проведено рефор-
мування всіх контролюючих органів, 
повноваження яких треба обмежити. 

— Григорію Олександровичу, 
чи вистачить Вам сил для реалізації 
поставлених завдань? 

— Я не можу миритись із тим, 
що зараз відбувається в державі. Не 
за це ми всі боролися на Майдані, не 
за це загинула Небесна сотня, не за 
це гинуть наші хлопці на війні. Пере-
конаний, що в українську політику 
мають прийти люди, які ніколи не 
зраджували інтересів країни, люди, 
які не погрузли в корупції, які не 
будуть маріонетками в чужих ру-
ках. Іду в народні депутати, щоб за-
хистити наш вибір, який ми спільно 
виборювали на Майдані. Йду, щоб 
використати історичний шанс, який 
зараз отримав нескорений україн-
ський народ, і збудувати достойне 
майбутнє для Луцька й України. 
Зроблю все для того, щоб в Україні 
запанували справжній мир, благо-
получчя та закон. Україна переможе. 
Слава Україні! 

Євгенія САГАНЮК
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