
Один із найвідоміших україн-
ських політиків у світі, політв’язень 
режиму Януковича № 1, голова партії 
«Всеукраїнське об’єднання «Батьків-
щина» Юлія Тимошенко приїхала до 
Луцька, щоб підтримати кандидата 
у народні депутати України Григорія 
Пустовіта. 

«Голова облдержадміністрації, 
якого звільнили за успішну роботу», 
— так лідер ВО «Батьківщина» відгу-
кується про луцького кандидата. 

«Це дуже сильна, фахова людина. 
Це офіцер, який уміє і може тримати 
позиції. У Верховній Раді потрібні 
сильні, досвідчені люди... Коли Григо-
рій Пустовіт почав наводити порядок 
як голова облдержадміністрації, вже 
нова наша влада його звільнила, тому 
що він не йшов із ними на компромі-
си, не зберігав старі схеми, які давали 
корупційні прибутки...»

cтор. 2

Олексій БУТОРІН: 

Ти маєш знати більше!
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Вона приїхала, щоб попрацювати 
над медичною частиною Стратегії 
«Волинь 2020» та підтримати канди-
дата у народні депутати України від 
«Блоку Петра Порошенка» в одно-
мандатному виборчому окрузі № 22 
(м. Луцьк) Романа Іванюка. 

Так, під час зустрічі з лучанами 
Ольга Вадимівна висловила думку, 
що до парламенту треба обрати лю-
дей, відкритих для виборців. 

«Я вважаю, що народними депу-
татами мають бути люди, відкриті 
до своїх співвітчизників, яких мож-
на побачити, потиснути руку, які не 
бояться дивитися в очі та готові ви-
рішувати проблеми своїх виборців. 
Це ті люди, які йдуть до парламенту, 
щоб приймати закони», — відзначи-
ла О. Богомолець. 

Водночас, вважає радник Пре-
зидента, ці люди не повинні бути 
пов’язані з корупційними схемами: 

«Народні депутати… мають 

бути відвертими, моральними і чес-
ними. Таких людей я підтримую. А 
справа Луцької громади — прийня-
ти рішення і підтримати позицію 
Президента України, обравши до 
Верховної Ради молодого економіста 
Романа Іванюка. Оновлення влади 
розпочнеться з таких людей, як він». 

Відома лікар і громадська діячка 
також розповіла, чому вона приєд-
налася до команди Петра Порошен-
ка. І наголосила, що Президент не 
зможе розпочати серйозні реформи 
в Україні без підтримки парламенту. 

«Він не зможе виконати 
зобов’язання, які взяв перед укра-
їнським народом. Тому що Україна 
перебуває у кризовій ситуації: еко-
номіка стоїть, нові робочі місця не 
створюються... Все це треба зміню-
вати. І реформу системи охорони 
здоров’я окремо від реформи еко-
номічної, адміністративно-терито-
ріальної, судової провести немож-
ливо. Тому сьогодні, відклавши вбік 

власні амбіції, я не створюю своєї 
політичної сили. Бо вважаю, що це 
буде шкодити Україні, — пояснила 
радник Президента України. — Тому 
я пішла працювати у команду Пре-
зидента і підтримую чесних, поряд-
них і відповідальних людей, яких 
підтримує громадськість, які готові 
підтримати Президента і його стра-
тегію розвитку України». 

Кандидат у народні депутати 
Роман Іванюк подякував за високу 
довіру та підтримку і зазначив, що 
саме фахівці повинні підставити 
плече Петру Порошенку та допомог-
ти змінити державу. 

Молодий кандидат висловився 
і щодо реформи системи охорони 
здоров’я: «Наша медицина має пря-
мувати до європейських стандартів 
у плані покращення якості медич-
ного обслуговування, належного 
матеріально-технічного забезпечен-
ня лікувальних закладів. Медична 
реформа повинна також піднести 

престижність цієї благородної про-
фесії, забезпечити гідну винагороду 
за самовіддану працю лікарів». 

Роман Іванюк та Ольга Богомо-
лець взяли участь у відкритті ото-
риноларингологічного відділення 
Волинської обласної клінічної лікар-
ні, відвідали Луцький гарнізонний 
військовий госпіталь. Опісля від-
булася зустріч із журналістами, на 
якій вони поділилися враженнями 
від побаченого. 

Іванюк розповів, що в госпіталі 
вони зустрічалися з пораненими, 
родинами загиблих і лікарським ко-
лективом. 

«Якщо говорити про матеріаль-
не забезпечення госпіталю, то, на 
мій погляд, воно не відповідає ні рів-
ню лікарів, ні ставленню держави до 
поранених воїнів», — висловив свою 
думку кандидат у народні депутати. 

«Військовий госпіталь потребує 
великих капіталовкладень та інвес-
тицій і в обладнання, і в ремонт при-

міщень. І, безперечно, держава має 
переглянути рівень заробітної плат-
ні лікарів і медичного персоналу. 
Не можна розраховувати на якісну 
медичну допомогу, не забезпечивши 
гідної заробітної плати лікарям, які 
професійно повинні постійно вдо-
сконалюватися», — додав він. 

Ольга Богомолець вважає, що 
найближчим часом в Україні будуть 
затверджені військова і медична 
доктрини. Бо Україна має бути мир-
ною, але сильною державою. «Ми 
маємо переглянути ставлення і до 
втрати військових кафедр у медич-
них університетах, до втрачених 
уроків цивільної оборони у школах, 
до втрачених занять із надання пер-
шої медичної допомоги», — сказала 
радник Президента України. 

Водночас і Романюк, і Бого-
молець відзначили, що в обласній 
клінічній лікарні відчули себе, як у 
Європі. 

«Ті умови, в яких мають можли-
вість лікуватися волиняни, — над-
звичайні. Думаю, це одна з найкра-
щих лікарень, яка гарна не лише 
ремонтом, не лише обладнанням», 
— відзначила О. Богомолець. 

Окрім того, під час прес-
конференції йшлося про недобудо-
ваний перинатальний центр у Луць-
ку. На думку Іванюка, його можна 
добудувати після розширення по-
вноважень місцевої влади. 

«Після проведення адміністра-
тивної реформи, децентралізації 
влади громада матиме набагато 
більше можливостей для вирішення 
найболючіших питань. Регіон мати-
ме на такі проекти більше грошей і 
не чекатиме на кошти зі столиці. До 
того ж зможе залучати зовнішні ін-
вестиції» — зауважив він. 

Насамкінець мова знову зайшла 
про вибори. Ольга Богомолець висло-
вила думку, що до Верховної Ради ма-
ють пройти люди, які вміють писати 
закони, а не «циркачі». «Громади ма-
ють дати шанс таким людям. Таким, 
як Роман Іванюк», — сказала вона. 

Ярина ПРИХОДЬКО

Лобода душевно відсвяткувала своє 32-річчя

Юлія Тимошенко: «У Верховній Раді 
потрібні сильні, досвідчені люди» 

Ольга БОГОМОЛЕЦЬ: Оновлення влади 
почнеться, коли у Верховній Раді будуть такі 
депутати, як Роман Іванюк 

Олексій Буторін добре ві-
домий у Нововолинську, адже 
тривалий час працював на за-
воді «Кроноспан», був дирек-
тором ТОВ «Моторний В.І.З.», 
із 2010 року — депутат Ново-
волинської міської ради. За цей 
період усе, що обіцяв для своїх 
виборців, виконав. Загалом гро-
мадсько-політичну діяльність 
провадить понад 15 років.

cтор. 13

Як відомо, на базі Волин-
ського облонкодиспансеру було 
створено мамологічний центр. 
До його складу входить: діа-
гностичне відділення, обладнане 

сучасною апаратурою, де прово-
дяться мамографічне обстежен-
ня, УЗД молочних залоз.

cтор. 12
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20 жовтня Луцьк зустрічав радника Президента, заслуженого лікаря України Ольгу Богомолець 

Ключ до лікування раку грудей — його 
своєчасне, раннє виявлення 

Люди, які воювали, країну не зрадять 


