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Юлія ТИМОШЕНКО: У Верховній Раді 
потрібні сильні, досвідчені люди 

Політика

Один із найвідоміших українських 
політиків у світі, політв’язень 
режиму Януковича № 1, голова 
партії «Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина» Юлія Тимошенко 
приїхала до Луцька, щоб підтрима-
ти кандидата у народні депутати 
України Григорія Пустовіта. 

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

«Це дуже сильна, фахова люди-
на. Це офіцер, який уміє та може 
тримати позиції. У Верховній Раді 
потрібні сильні, досвідчені люди... 
Коли Григорій Пустовіт почав на-
водити порядок як голова облдер-
жадміністрації, вже нова наша влада 
його звільнила, тому що він не йшов 
з ними на компроміси, не зберігав 
старі схеми, які давали корупційні 
прибутки. Він вистояв, але його ви-
гнали з влади, тому що там таких, як 
він, просто не хочуть бачити. Гри-
горій Олександрович — це людина, 
яка гідна представляти Вас у Верхо-
вній Раді». 

У Луцьку Юлія Тимошенко зу-
стрілася з майбутніми захисниками 
України — вихованцями Волинсько-
го  обласного ліцею з посиленою 
військово-фізичною підготовкою. 
Лідер ВО «Батьківщина» разом із 
Григорієм Пустовітом поспілкува-
лися з майбутніми офіцерами, по-
дякували їм за підтримку, привіта-
ли з Днем захисника України. Юлія 
Володимирівна вважає, що завдяки 
таким закладам, як волинський лі-
цей, українська держава здатна ви-
ховати нове покоління професійних 
військових, які за рівнем освіти від-
повідатимуть найвищим світовим 
стандартам. 

Директор ліцею полковник 
Збройних сил України Павло Бос-
нюк розповів, що нині понад пів-
тисячі випускників закладу захи-
щають на Сході цілісність держави. 
Він зазначив, що серед учнів ліцею, 
які зустрічали Юлію Тимошенко, 

— призери та переможці різнома-
нітних олімпіад, чемпіонатів світу й 
Європи, ті, хто виборов ліцензії на 
Олімпійські ігри у Лондоні, розум-
ні та ерудовані діти, які мають шанс 
стати елітою українського війська. 

Григорій Пустовіт назвав яскра-
вим проявом мужності рішення ді-
тей пов’язати своє життя з військом 
у такий складний воєнний час. 

Під час зустрічі з волинськими 
журналістами найперше, на чому 
наголосила Юлія Тимошенко, — це 
хибна оборонна політика вітчиз-
няної влади. Вона вважає однією з 

найбільших помилок керівництва 
держави ухвалення мінських прото-
колів.  За  її  словами,  ці  докумен-
ти не принесли миру, а у підсумку 
погіршили становище українських 
бійців. 

«Путін наступає, прикриваю-
чись мінськими протоколами. Для 
нього це просто ширма, але він ро-
бить жорстоку, цинічну й нелюдяну 
справу. І мені здається, що для краї-
ни зараз найбільш важливо — піді-
брати правильну систему поведінки 
й оборони, незважаючи на його тех-
нологію обману, щоб протистояти 

цьому», — зазначила вона. 
Окрім того, лідер «Батьківщини»  

назвала капітуляцією української 
влади закони про особливий поря-
док місцевого самоврядування на 
території Донбасу й амністію бойо-
викам. 

На думку Юлії Тимошенко, до-
сягти миру можна лише тоді, коли 
Україна справді отримає підтримку 
всієї світової громадськості. Насам-
перед потрібно повернутися до пе-
реговорів у женевському форматі з 
участю США, ЄС, України і Росії та 
вести перемовини з Путіним із по-

зиції сили. Водночас вона наполягає 
на терміновому референдумі щодо 
вступу в НАТО, щоб показати всьо-
му світові, що наше місце — в захід-
ній цивілізації. 

Юлію Тимошенко обурює став-
лення держави до забезпечення ар-
мії. «Я буду досить жорстко пору-
шувати питання, щоб кожна копійка 
бюджету йшла не на відшкодування 
ПДВ кланам чи в банки «Сім’ї» Яну-
ковича, як це відбувається зараз, 
щоб не торгували сьогодні україн-
ською зброєю «наліво», а щоб усі 
ресурси були спрямовані на допомо-
гу нашому війську», — продовжила 
вона. 

На її думку, саме держава має у 
повному обсязі забезпечувати вій-
ськових, а не волонтери. 

Візит Юлії Тимошенко викли-
кав чималий інтерес лучан. На Те-
атральний майдан на зустріч із го-
ловою партії «ВО «Батьківщина» 
прийшло значно більше людей, аніж 
до будь-яких  інших  політиків,  які  
відвідували  область  цієї  виборчої 
кампанії. 

Під час промови на майдані по-
літик зазначила, що парламентські 
вибори, які відбудуться 26 жовтня, 
— невід’ємна частина процесу очи-
щення влади: «У нас із вами одна 
мета — не допустити, щоб другу 
революцію зрадили так, як зрадили 
першу!». 

Юлія Тимошенко зазначила, що 
ми маємо не так багато часу, аби на-
вести в державі лад, але справа вже 
розпочата — народ скинув тирана і 
незабаром зможе повністю зламати 
стару систему й «перезавантажити» 
країну. 

Підтримав лідера своєї пар-
тії Григорій Пустовіт: «Я вірю, що 
26 жовтня на виборах ви всі при-
йдете і використаєте цей бюлетень 
як зброю, якою ми локалізуємо та 
знищимо наших ворогів. Ми будемо 
використовувати бюлетень як ін-
струмент, яким будують справжню 
Україну». 

Євгенія САГАНЮК 

«Нас об’єднала війна. Ми всі 
українці. Мені завжди хо-

тілося подякувати матерям бійців 
51-ї бригади і сказати, що їхні діти 
— справжні герої, патріоти, які 
вистояли під обстрілом «Градів», 
— із такими словами вдячнос-
ті звернулася до волинян під час 
прес-конференції екс-виконувач 
обов’язків голови Луганської об-
ласної державної адміністрації 
Ірина Верігіна. Як переконує пані 
Ірина, вона приїхала на Волинь, 
щоб подякувати всім волинянам 
за допомогу, яку вони надають для 
Луганської та Донецької областей. 

Ірина Костянтинівна — не-
ймовірно смілива жінка. Коли до 
кордонів нашої держави стягнули 
свої війська російські окупанти, 
на відміну від багатьох чоловіків, 
вона не злякалась і взяла на себе 
відповідальність очолити Луган-
ську область у цей надскладний і 
тривожний для всієї України час. 
Сьогодні Ірина Верігіна є номе-
ром один у «розстрільних спис-

ках» «ЛНР» і особистим ворогом 
«бєсів», «гіркіних» та інших теро-
ристів. Та, незважаючи на загрозу 
власному життю, вона не здається 
і продовжує боротьбу за визволен-
ня рідної Луганщини від озброє-
них бандформувань. 

Лідер луганської «Батьківщи-
ни» розкритикувала кадрову полі-
тику Президента Порошенка. Піс-
ля перемоги Майдану, головною 
вимогою якого було знищення 
режиму Януковича та його попліч-
ників, до влади знову повертають-
ся регіонали. Так, для прикладу, 
головою Кіровоградської обласної 
держадміністрації був призначе-
ний регіонал Сергій Кузьменко. 

Натомість людей, які стояли 
на Майдані та довели свою відда-
ність, патріотизм і незламність у 
боротьбі за незалежність України, 
звільняють із посад за партійною 
приналежністю до «Батьківщини». 

«Я хочу сказати про політич-
ний тиск на членів партії «Бать-
ківщина» по всій Україні. Вже на-
ступного дня після того, як був 
проведений з’їзд нашої партії, було 
звільнено практично всіх голів 
держадміністрацій від «Батьків-
щини». З-поміж них із посади голо-
ви Волинської ОДА був звільнений 
і Григорій Пустовіт. Це людина, яка 
вивела Волинь із 15-го на 3-є місце 
серед інших областей України», — 
зауважила Ірина Верігіна. 

Григорій Пустовіт: «Я пишаюся 
тим, що ми з Іриною Костянтинів-
ною в одній партії, що ми давно з 
нею знайомі. Я пишаюся, що Укра-
їна має таких прекрасних доньок, 
як Ірина Верігіна, Надія Савчен-
ко, Юлія Тимошенко, які на своїх 
плечах несуть цю важку ношу, що 
називається українська гідність, 
патріотизм, незалежність». 

Ірина ВЕРІГІНА: Григорія Пустовіта звільнили 
за те, що вивів область на третє місце 
за показниками наповнення бюджету 

Шановні лучани! 
Сьогодні нашу країну окупував 

агресор. Наша армія воює без 
важкої техніки, а наші патріоти — 
без шоломів та бронежилетів. Дер-
жавні кошти далі розтікаються по 
кишенях поплічників Януковича, які 
досі не люстровані. Нам нав’язують 
удаваний мир, консервацію війни, 
легалізацію злочинних бандитських 
формувань, амністію сепаратистів і 
терористів, визнання й узаконення 
«ДНР» та «ЛНР». Знову відкладаєть-
ся реалізація Угоди про асоціацію з 
ЄС. Українці не побачили обіцяної 
перемоги, перезавантаження країни 
та справжніх реформ. 

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. 

Переконаний, що в українську 
політику мають прийти люди, які 
ніколи не зраджували інтересів 
країни, люди, які не погрузли в ко-
рупції, які не будуть маріонетками 
в чужих руках. А люди, які відпові-
дають трьом критеріям: патріотизм, 
порядність і професіоналізм, — та 
мислять і діють по-новому. Лише так 
можна розпочати потрібні країні пе-
ретворення й реформи та збудувати 
Україну без хабарництва, беззакон-
ня та корупції. 

Я вирішив йти до Верховної 
Ради України. Йду в народні депута-
ти, щоб захистити наш вибір, який 
ми спільно виборювали на Майдані. 
Йду, щоб використати історичний 
шанс, який зараз отримав нескоре-
ний український народ, та збудува-
ти достойне майбутнє для Луцька 
й України. Йду, щоб остаточно по-
класти край хаосу, безладу й коруп-
ції та почати реформи для людей. 
Зроблю все для того, щоб в Україні 
запанували справжній мир, благо-
получчя та закон. Україна переможе. 
Слава Україні! 


