Лукашенко заявив про зміну
пріоритетів

Савченко оголосила
голодування

Уряд Білорусі не може молитися на одну Росію і будьщо повинен виходити на нові ринки збуту продукції.
Про це заявив президент країни Олександр Лукашенко, передають «Патріоти України». «Ви бачите, як
просіла Росія, а це наш основний ринок, — підкреслив він. — Ви бачите, що твориться в Україні, одному
з основних наших ринків, — війна йде, їм сьогодні не
до покупок, тим більше складної побутової техніки і складної технічної продукції: МАЗів, БелАЗів,
тракторів».

«У Мосміськсуді Надія, яка брала участь по відеозв’язку,
оголосила голодування. У зв’язку з недопущенням до
неї отоларинголога», — зазначив адвокат Фейгін. Зі слів
юриста Іллі Новикова, Савченко голодує з 13 грудня.
Раніше захист закликав Слідчий комітет Росії призупинити кримінальну справу щодо льотчиці, зважаючи на
її статус військовополоненого. Надія просила прислати
лора через втрату слуху: в неї запалилося праве вухо,
застуджене на етапі у вересні, й вона на нього вже зовсім не чує.

Сила духу, патріотизм бійців
і підтримка волонтерів
Ось на чому тримається нині наша армія в зоні АТО
Три страшні місяці, проведені в
пекельній зоні АТО, змусили 27-річного Миколу Твердяка з Привітного
переглянути свої життєві цінності.
На Донбасі йому доводилося не
раз бачити не лише десятки трупів,
а й збирати на місці бойових дій
понівечені тіла бойових товаришів, доправляти важкопоранених,
убитих до госпіталів та лікарень.
Про пережите боєць намагається
розповідати спокійно та стримано,
але очі видають, що це йому вартує
великих зусиль.
До мобілізації Микола Твердяк
працював учителем фізкультури у
сільській школі. Жив розміреним
життям, разом із дружиною Ольгою
виховував маленьку донечку. І хоча
мав за плечима військову спеціальність водія бронетранспортера, яку
отримав ще під час проходження
строкової служби у 80-му окремому аеромобільному полку в місті
Львові, ніколи не думав, що набуті
знання доведеться застосовувати на
реальній війні.
Повістку Микола отримав ще в
березні, проте до війська його тоді
не мобілізували через сімейні обставини, але за декілька місяців
військовозобов’язаного призвали
знову. З Сокальсько-Червоноградського військкомату, де стояв на обліку, його направили в місто Яворів,
зарахувавши до числа воїнів 24-ї
окремої механізованої бригади. Там
боєць пройшов двомісячні військові
навчання, після чого прийняв бойове хрещення в Красному Лимані.
— За час перебування в зоні
АТО, — розповідає співрозмовник,
— карту Донеччини та Луганщини
я вивчив мало не напам’ять, побував
як у містах, так і в невеличких селах,
щоправда, ця «екскурсія» більше
нагадувала мандрівку мінним полем. Наші бійці спільно із солдатами
95-ї високомобільної бригади брали
участь у звільненні Соледара та Сєверодонецька, пережили неймовірно
важкі бої в Лисичанську, понесли великі втрати в збройних протистояннях у Хрящуватому та Новосвітлівці.
Ціною 12 вбитих і 36 поранених закінчилося для бригади протистояння проти псковських десантників.

Фото з сімейного архіву Миколи Твердяка

Важко навіть згадувати Лутугине, в
якому росіяни обстрілювали нас із
великокаліберного міномета «Тюльпан», — додає військовий.
Безпосередньої участі в бойових діях Микола Твердяк не брав,
оскільки потрапив до медичної роти
і виконував на фронті обов’язки
водія-санітара приймально-сортувального відділення. Солдатові випало пережити справжні жахіття. За
його підрахунками, понад чотириста поранених і близько півтори сотні вбитих довелося евакуйовувати
старенькою вантажівкою до пунктів
призначення, «намотавши» при цьому близько п’яти тисяч небезпечних
кілометрів. Нині не без хвилювання
боєць згадує, як допомагав медикові
пришивати одному зі своїх побра-

тимів пальці на руці, як перед його
очима на блокпосту загинув кулеметник і лікар із їхньої бригади…
Розмовляючи з Миколою, відчув, що його обурює не тільки російська агресія, але й ставлення нашої
держави до військовослужбовців,
яким, попри обіцянки, досі не платять належної заробітної плати,
часто підставляє під артилерійські
обстріли військове керівництво, а
Міністерство оборони не забезпечує
ні нормальною амуніцією, ні теплим
одягом, ні медикаментами.
— Створюється враження, —
каже військовий, — що влада нині
більше дбає про бійців Національної гвардії, які здебільшого перебувають у тилу. А мобілізовані, що
воюють на передовій, змушені ви-

живати на фронті за рахунок волонтерів та родичів, просити допомоги
в своїх територіальних громад, самостійно шукати меценатів. Наші
бійці — люди сильні духом, патріоти, які, виконуючи свій громадянський і військовий обов’язок, кожну
хвилину ризикують своїм здоров’ям
і життям заради того, щоб відстояти
територіальну цілісність держави,
не пустити ворога вглиб країни. І їм
потрібно, щоб державна підтримка
була суттєвішою.
— Аби мій старенький фронтовий УАЗ-3962 був на ходу, довелося з власної кишені викласти понад
півтори тисячі гривень на запчастини. Якісний бронежилет німецького виробництва придбав за кошти
рідних та односельчан, ще мені фінансово допомагали Локачинська
райдержадміністрація, благодійний
фонд «Європейський вектор», районна освітянська профспілка, за
що їм усім щиро вдячний. А взагалі
все найнеобхідніше, зокрема ліки та
медикаменти, практично щоденно в
зону АТО доправляють волонтери.
Лікарі, яких нині мобілізовують, їдучи в зону бойових дій, змушені брати
з собою медичні інструменти, бо ж
держава виділила для армії тільки…
бинти і джгути. Прикро констатувати, але навіть плівку для загортання
вбитих просимо у добровільних помічників, — оповідає далі солдат.
Нині Микола Твердяк має короткотривалу відпустку, перебуває
у родинному колі. З болем згадує
бойових товаришів, яких у нього
назавжди забрала війна, та всією душею переживає за хлопців–учасників АТО з Привітненської сільської
ради, деякі з яких сьогодні перебувають на Сході, а деякі — заліковують
бойові рани на лікарняних ліжках.
Уже незабаром і сам він поїде до своєї військової частини, звідки, можливо, знову потрапить на передову,
а поки що намагається якомога більше часу проводити з дружиною та
півторарічною донькою Марічкою,
спілкується з односельчанами, своїми вихованцями та надіється, що
бойові дії скоро закінчаться і його
діти тільки з розповідей старшого
покоління знатимуть, що таке війна.
Павло КОСТЮЧКО

На благодійному фестивалі волинська агрофірма зібрала для військових понад 110 тисяч
гривень
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грудня на території підприємства «Волинь-зерно-продукт»
відбувся благодійний фестиваль на
підтримку
військовослужбовців,
які перебувають у зоні проведення
антитерористичної операції. На Андріївські вечорниці до відомих волинських аграріїв завітали партнери
компанії, представники благодійного фонду «Волинь-2014», військові
та усі небайдужі патріоти України.
Прилавки святкового ярмарку
були переповнені, адже кожне дочір-

нє підприємство ТзОВ «Волинь-зерно-продукт» презентувало власну
продукцію. Хтось торгував м’ясом
та ковбасами, хтось — борошном і
цукром. Наймолодших гостей свята
розважали аніматори, а дорослих —
колектив «Любо», барабанщики та
кавер-гурт The Seven. Кожен гість
фестивалю мав змогу сфотографуватися з чарівними циганками, скуштувати смачний куліш, приміряти
військову амуніцію та зброю.
Усі виручені від реалізованої

продукції та розваг кошти, а це понад 110 тисяч гривень, підуть на потреби українських військових, які
нині перебувають у зоні проведення
антитерористичної операції.
Господар свята, керівник підприємства «Волинь-зерно-продукт»
Євген Дудка розповів, що нинішні
Андріївські вечорниці суттєво відрізняються від попередніх. «Як правило, це переповнений драмтеатр.
Але цього року ми вирішили провести свято у вигляді благодійного
фестивалю, а усі зібрані кошти перерахувати на потреби українським
військовим. Увесь наш колектив, усі
наші друзі-партнери сьогодні ярмаркують, а значить, допомагають
нашим хлопцям, які воюють», — зауважив він.
Євген Дудка не лише вмілий керівник потужного підприємства, але
й відомий меценат, адже є заступником голови правління благодійного
фонду «Волинь-2014». Це на святі
підтвердили військовослужбовці та
представники добровольчих батальйонів, які неодноразово отримували
матеріальну допомогу від фонду.
Ярмаркував цього дня й голова

правління благодійного фонду «Волинь-2014» Петро Пилипюк. Він та
Євген Дудка оголосили подяки працівникам ТзОВ «Волинь-зерно-продукт», які допомагали ремонтувати
військову техніку.
Петро Пилипюк привітав колектив компанії «Волинь-зерно-продукт» із організованим фестивалем
та зазначив, що фірма робить великий вклад в економіку і, як результат, в оборону України.
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Життя
У Ківерцях під час
гри КВН зібрали
більше трьох
тисяч гривень
на потреби
учасників АТО
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грудня у Ківерцях відбулася перша в історії міста гра
КВН, під час котрої вдалося зібрати понад три тисячі гривень,
які організатори передадуть на
потреби бійців АТО.
За ківерцівський кубок змагалися три команди: «Параноя»
(Дубно), «Ми з 90-х» (Хмельницький) і «РайЦентр» (Ківерці). Учасники випробували власні сили у чотирьох конкурсах:
«Візитка», «Біатлон», СТЕМ, «Домашнє завдання». До Ківерців
завітали досвідчені команди, які
успішно пограли у багатьох лігах
КВН України, де здобули чимало
перемог, також багато з гравців
брало участь у телевізійних гумористичних шоу.
Кавеенщики зі сцени закликали людей допомагати захисникам, які сьогодні воюють на
Східній Україні. За результатами
конкурсної програми перемогу
здобула команда «Параноя», друге місце виборов «РайЦентр», а
третє — «Ми з 90-х».
Кубок відбувся за підтримки:
депутата облради батьківщинівця Ігоря Леха, Ківерцівської
районної організації «Батьківщина», «Батьківщини молодої»
й управління молоді та спорту
Ківерцівської РДА.

У Луцьку
відкрилася
повномасштабна
виставка робіт
Карела Якубека

В

перше у Луцьку 12 грудня
в галереї сучасного мистецтва «Арт-кафедра» відкрилася
повноцінна виставка робіт заслуженого художника України
Карела Якубека «Миттєвості,
осяяні натхненням».
Представлено більше 100 робіт митця з приватної колекції
Олега Гаврилюка. В експозиції —
пейзажі, натюрморти, полотна із
зображенням Луцька та Луцького замку, портрети, жанрові й історичні картини.
Як розповіла під час відкриття керівний партнер галереї
Леся Корсак, із рідного Ужгорода художник привіз на Волинь
не лише вагомий доробок станкового живопису, а й сам дух
традицій Закарпатської школи
— «цього оптимістичного, життєствердного мистецтва, сповненого багатобарвності, сонця
і світла».

