
День захисника Вітчизни, який нині 
відзначили на свято Покрови, з 
одного боку вніс у життя українців 
відчуття гордості за людей, які 
мужньо захищають кордони країни 
від реального ворога, з іншого — 
почуття суму, болю за тих, хто вже 
ніколи не повернеться до своїх 
рідних. Наскільки виправдана ця ві-
йна, хто має нести відповідальність 
за те, що полягло стільки людей, чи 
все зроблено з боку держави, щоб 
припинити цей жах, говорили учас-
ники прес-конференції за участю 
військових та кандидата в депутати 
до обласної та міської рад від партії 
«Українське об’єднання патріотів — 
УКРОП», засновника Фонду «Новий 
Луцьк» Ігоря Палиці та кандидата 
на Луцького міського голову від 
цієї політичної сили Олександра 
Товстенюка. 

З 51-Ю БРИГАДОЮ ПОХОВАЛИ  
СВОЇ ЗЛОЧИНИ ГЕНЕРАЛИ

Боєць 51-ї окремої механізова-
ної бригади, кандидат у депутати  до 
Луцької міської ради від «УКРОПу»  
Олександр Кравченко був призва-
ний до війська ще за першої хвилі 
мобілізації. Нині служить за контр-
актом в 14-й. 

— За весь період служби я впер-
ше отримав нагороду, — ділиться 
воїн. — Як призвався солдатом, так 
ним і залишаюся донині. Власне, 
бійцям колишньої 51-ї ОМБ не да-
ють нагород. Ще з минулого року в 
Адміністрації Президента лежать 
подання на нагородження 150 чоло-
вік, але таке враження ніби про нас 
забули. 

— Приємно, коли тебе нагоро-
джують, — вступає у розмову на-
чальник медичної частини 51-ї бри-
гади, старший лейтенант Олександр 
Серватович. — Але в ситуації з 51-ю 
ОМБ — все набагато складніше. 
Щоб отримати подяку, треба швид-
ше вмерти. Було таке, що хлопці на-
магались добитися відзначення для 
тих, хто загинув. Не вийшло. Жоден 
список до нагородження не дійшов. 
Будемо відвертими, з нашою бри-
гадою поховали свої злочини і ге-
нерали. Зрештою, якби нагородили 
всіх героїв — автоматично виникло 
б питання: чого нас розформували?

ІЗ 51-Ю БРИГАДОЮ ПОВЕЛИСЯ 
НЕЧЕСНО

Бійці обурені, що до цього часу 
так і не покарані ті, хто винен в Іло-
вайській трагедії. Як повідав Олек-
сандр Серватович, свого часу вони 
зустрічалися з Президентом. Петро 
Порошенко тоді запевнив їх, що 
основою 14-ї механізованої стануть 
бійці 51-ї бригади, які найкраще 
себе проявили під час антитерорис-
тичної операції на Донбасі. Насправ-
ді так не сталося. 

— Тоді на зустріч до Президен-
та ми не скаржитися їхали, — гово-
рить Олександр Серватович. — Ми 
просили зберегти принаймні кістяк 
бригади, передати прапор, зберег-
ти нагороди, історію та дозволити 
змінювати штат, щоб він відповідав 
сучасному веденню бою. Президент 
слухав, кивав генералам, щоб ті за-
писували. Натомість розповів нам 
слізну історію, як його син воює, і 
назвав його мінометний розраху-
нок, якого немає в природі. Закінчи-
лося тим, що хлопців з бригади по-
розкидали, викинули за штат. Якщо 
бути відвертим, ми ображені тим, як 
з нами повелись. Дуже важко змири-
тись, що до цього часу ніхто не від-
повів за смерті наших товаришів.

Те, що я бачив після Іловайська, 
— це 13 КАМАЗів з тілами в перший 
день. На четвертий день кажу Толіку 

(побратиму): «Мені треба своїх від-
сортувати». А він у відповідь: «Из-
вини, Саня, специально обученые 
люди списки все забрали». Це демо-
кратична держава? Що вона ховає? 
Від кого? 

— Сьогодні ніхто, крім Пре-
зидента, не знає, скільки дійсно за-
гинуло людей, — вступає в розмову 
Ігор Палиця. — От коли пройде по-
вна демобілізація, тоді багато сімей 
зрозуміє, що їхніх дітей немає, що 
ця інформація приховується від сус-
пільства.

АРМІЯ ТРИМАЄТЬСЯ НА 
ВОЛОНТЕРАХ

Військовики незадоволені тим, 
що до цього часу глава держави не 
покарав жодного генерала, які не 
тільки нічого не робили, але й часто-
густо підставляли своїх солдатів. 

— Коли до нас приїжджали ге-
нерали, то ми дивувалися, як вони 
взагалі виглядають. Таке враження, 
що в них голова вросла в шию, — 
продовжує Олександр Серватович. 
— Щодо нової техніки,  про яку так 
багато людям розповідають, то її там 
майже немає. Обмундирування на 
нас — це в основному заслуга волон-
терів.

Сьогодні, звісно, ситуація в 
Збройних силах України не така кри-
тична, як раніше. Але основні речі, 
які необхідні для ведення бойових 
дій, і досі забезпечуються за рахунок 
людей.

— Армія видає техніку часів Ра-
дянського Союзу, яку ми за власні 
кошти ремонтуємо, — ділиться Сер-
ватович. — Минулої зими всі радіа-
тори на БМ-21 за рахунок волонте-
рів перепаяли, щоб були в бойовій 
готовності. Було таке, що під час від-
воду техніки з «передка», в машини 
роз’їхалися задні осі, і мусили її від-
тягувати на буксирі. Ми надсилаємо 
запити на запчастини в штаб тилу 
на 2–3 листках, а в результаті отри-
муємо маленьку коробочку з трьома 
позиціями. З нової техніки на пере-
довій — це волонтерські джипи. 

— Пам’ятаєте «нові» танки, вру-
чені Президентом? Вони були вза-

галі без зв’язку, — доповнює колегу 
Олександр Кравченко.

Засновник Фонду «Новий 
Луцьк», член політради «Українсько-
го об’єднання патріотів — «УКРОП» 
Ігор Палиця висловив свою позицію 
щодо діяльності оборонної промис-
ловості України.

— «Укроборонпромом» по-
ставили керувати людину, яка в 
Президента працювала в Херсоні 
ріелтором — продавала автобуси 
«Богдан». І сьогодні «Укроборонп-
ром» хвалиться тим, що нові танки 
«Оплот» продаємо Арабським Емі-
ратам та іншим країнам за валюту. 
А чому продаємо? А тому що «Обо-
ронпром» ставить компанію-по-
середника, через яку реалізується 
військова техніка, заробляючи на 
цьому мільйони доларів. Такий собі 
бізнес. А тим часом наші хлопці не 
мають чим воювати. І це при тому, 
що оборонний бюджет України цьо-
го року виріс з 48 до 96 мільярдів 
гривень, — наголошує кандидат у 
депутати. — Треба також визнати, 
що військові, які не беруть участі у 

військових діях, сьогодні набагато 
краще одягнуті.

УКРАЇНЦЯМ НЕ ГОВОРЯТЬ 
ПРАВДИ

— Ми не знаємо, про що до-
мовляються в Мінську, в Парижі, 
— каже Ігор Палиця. — Після пе-
реговорів Президент Франції і кан-
цлер Німеччини розповідають одне, 
а наше керівництво — зовсім інше. 
Я думаю, основна проблема України 
сьогодні — це те, що чиновники не 
кажуть правди. Ніхто не знає, чому 
дали розгорітися полум’ю в Криму, 
чому здали Донецьку та Луганську 
облдержадміністрації. Нам треба 
було зробити так, щоб конфлікт не 
почався, його потрібно було гасити 
відразу.

Ігор Палиця переконаний, що 
влада України спізнилася зі ство-
ренням нової армії. За його словами. 
це потрібно було зробити значно 
раніше, хоча б півроку тому. Багато 
військових мали бажання перейти 
на контрактну форму служби. Звіс-
но, для цього потрібно було надати 
достойне грошове та матеріальне 
забезпечення. Натомість вся країна 
спостерігала, як у четверту — шос-
ту хвилі мобілізації людей заганяли 
силою. Ніхто до сьогодні не прово-
див жодної ідеологічної роботи, не 
мотивував, чому треба йти в армію, 
чому треба ставати на захист країни. 

Засновник фонду «Новий Луцьк» 
переконаний, що українська верхів-
ка не зацікавлена в тому, щоб оголо-
сити Росію — країною агресором. 

— Влада не визнає офіційно ві-
йну на Сході, тому що тоді треба буде 
зупинити та позакривати свої заво-
ди на ворожій території. Очевидно, 
це не вигідно. Треба буде припинити 
таємні зустрічі та домовленості, які 
досі невідомі українському народові. 
Для влади головне, що все спокійно. 
Нікого, на жаль, не хвилює, скільки 
маємо сьогодні загиблих. Чи їх тися-
чі, чи десятки тисяч — невідомо, бо 
ніхто статистики не веде. 

Політик висловився за те, що 
держава мало робить і в напрямку 
забезпечення військових житлом. 

Як приклад назвав Одесу, де працю-
вав губернатором. За його словами, 
там є чимало закинутих, ніким не 
використовуваних земельних ді-
лянок, які належать Міноборони. 
Інвестори просили цю землю, а на-
взамін пропонували 25% квартир 
військовим. 

— Я в ці переговори не втручав-
ся, бо Міноборони веде брудну гру. 
Воно відмовило інвесторам, і земля 
досі стоїть пусткою. Ймовірно, ці 
землі тримають для своїх компань-
йонів. І на Волині ситуація така 
сама. Або ж інший приклад: уряд ви-
ділив гроші на придбання квартир 
військовим за ціною 5 тисяч за метр 
квадратний. Але ж в Одесі й цін та-
ких немає. Їх просили: давайте ми 
купимо менші квартири за реаль-
ною ціною, але Кабмін на це не пого-
джується», — розповів Ігор Палиця.

Голова правління фонду «Новий 
Луцьк» Олександр Товстенюк, який 
є кандидатом на посаду Луцького 
міського голови, висловив і своє 
занепокоєння тим, що відбуваєть-
ся в Україні. Молоді хлопці, за його 
словами, часто психологічно не під-
готовлені до війни. Йдуть на фронт, 
бачать там хаос і безвідповідаль-
ність. Повернувшись додому, по-
топають в алкоголізмі, а звідси — і 
насилля в сім’ях. Хоч би не повтори-
лася ситуація після Афганістану, — 
зауважив він. 

— Ще з ранньої весни фон-
дом спільно з кафедрою психології 
Східноєвропейського національно-
го університету імені Лесі Україн-
ки, — говорить кандидат на посаду 
міського голови, голова правління 
Фонду «Новий Луцьк» Олександр 
Товстенюк, — запроваджено реа-
білітаційну програму для хлопців, 
які повернулися із зони АТО. Ми 
відправляємо бійців та їхніх рідних 
у санаторії, проводимо спеціальну 
терапію зайнятості, інколи, якщо 
це потрібно, забезпечуємо й ме-
дикаментозне лікування. Це наша 
біда, яка зараз тільки починається. І 
Фонд, звісно, не стоятиме осторонь. 
Ми завжди надавали та надаватиме-
мо людям підтримку. 

Любов ШЕКЕЛЬ
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Осінній призов почнеться 
з листопада
Призовників, які пройшли медичне обсте-
ження, будуть направляти безпосередньо до 
військових частин на початку листопада. Про 
це розповів речник Генштабу ЗСУ Владислав 
Селезньов. «Призов триває. Але відправка у 
війська буде в першій декаді листопада. Усе в 
плановому порядку», — сказав він.

За 9 місяців луцький бізнес 
сплатив до бюджету понад 
1 млрд податків 
За січень–вересень 2015 року платники податків 
міста Луцька та Луцького району сплатили до зве-
деного бюджету 1,1 мільярда гривень, що на 274,5 
мільйона гривень більше порівняно з відповід-
ним періодом минулого року. Так, до державного 
бюджету надійшло 600,5 млн грн. У свою чергу, до 
місцевих бюджетів зібрано 520,4 млн грн, що на 
95,6 млн грн більше, ніж минулого року.

12,5
стільки мільйонів гривень державних коштів 
заплатив за оренду двох повітряних суден по-
збавлений звання Президента України Віктор 
Янукович. Про це свідчить ухвала Печерського 
райсуду Києва.
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Вибори

Олександр Серватович, Ігор Палиця, Олександр Товстенюк та Олександр Кравченко

Ігор Палиця: Зі створенням нової армії 
спізнились, як мінімум, на півроку

«Укроборонпромом» поста-
вили керувати людину, яка 
в Президента працювала в 
Херсоні ріелтором — про-
давала автобуси «Богдан». 
І сьогодні «Укроборонп-
ром» хвалиться тим, що 
нові танки «Оплот» продає-
мо Арабським Еміратам та 
іншим країнам за валюту. 
А чому продаємо? А тому 
що «Оборонпром» ставить 
компанію-посередника, 
через яку реалізується 
військова техніка, заро-
бляючи на цьому мільйони 
доларів.


