
Вперше в Україні цьогоріч Покрову 
Пресвятої Богородиці святкували 
спільно з Днем козацтва, Днем 
заснування УПА та Днем захисника 
Вітчизни. Святкування з нагоди 
вищезазначених дат відбулося 
й у Луцьку. А організувало його 
«Українське об’єднання патріотів — 
УКРОП» під керівництвом засно-
вника Фонду «Новий Луцьк» Ігоря 
Палиці. 

Більше півтисячі воїнів-захис-
ників Вітчизни зібралися того дня в 
обласному центрі. Серед представ-
ників військової професії — бійці 
51-ї  бригади, члени обласної спілки 
ветеранів Афганістану, бійці 5-го  
батальйону ДУКу, члени громад-
ського формування «Варта поряд-
ку», бойовий підрозділ УНСО, роз-
відрота батальйону «Айдар», члени 
козацько-стрілецького братства. 
Долучилися до волинських бійців 
і військові з інших регіонів країни. 
Тому особливо приємно було спо-
стерігати за дружніми, теплими обі-
ймами побратимів. Радіти за те, що 
повернулися з АТО живими, хоч і з 
гіркими та важкими спогадами за 
загиблими друзями. 

Розпочалося дійство з хвилини 
мовчання. Опісля слово взяв отаман 
козацького стрілецького братства 
Володимир Перчук.

— Ми сьогодні вперше святку-
ємо Покрову так, як мали би її від-
значати вже більше двадцяти років. 
Наші діти носять українську сим-
воліку, з гордістю співають Гімн 
України. Значить, Майдан і війна 
на Сході не минули даремно ні для 
кого, — наголосив отаман козацько-

го стрілецького братства Володимир 
Перчук.

За мужність і незламність духу, 
самовідданість, виявлені в захисті 
суверенітету та цілісності України 
під час АТО, волинським бійцям 
вручили нагороди від Всеукраїн-
ської громадської організації «Спіл-
ка ветеранів та працівників силових 
структур».

Вищу відзнаку — хрест «За 
мужність» — отримали Віктор Пе-

трушин та колишній командир 51-ї 
ОМБ Володимир Яцків. Вищий ор-
ден спілки — Ігор Гнетньов, Олег 
Кольченко, Олег Шевченко, Олек-
сій Батура, Максим Кука, Юрій Іва-
нущенко, Сергій Фураєв, Василь 
Шпилька, Владислав Черниш, Сер-
гій Швачка, Андрій Стасюк, Олек-
сандр Шульган, Юрій Гуртяк, Євген 
Тютюник, Олександр Кравченко.

А засновник фонду «Новий 
Луцьк», член політради партії 

«Українське об’єднання патріотів —
УКРОП», перший номер у списках 
кандидатів до обласної та міської 
рад Ігор Палиця додав:

— Сьогодні вперше за 24 роки 
вся Україна зрозуміла, що таке не-
залежність. Зрозуміла після того, як 
пролилася кров на Майдані, зрозу-
міла після того, як у квітні ворог зміг 
зайти в Автономну Республіку Крим, 
зрозуміла і після того, як у березні 
почалося захоплення Слов’янська, 
обласних адміністрацій, коли по-
чалася фаза АТО. Тільки для бага-
тьох тут присутніх, на цій площі, 
не зрозуміло, чому Крим, який на 
час здачі мав 25 тисяч українських 
військових, віддали 5 тисячам ро-
сійських, з яких 3000 — це севасто-
польський ОБОЗ, чому українська 
контррозвідка не давала реальних 
відомостей, де ворожі війська, чим 
допустила Іловайськ. Не зрозуміли-
ми для них є те, чому була розпу-
щена 51-ша механізована бригада, а 
сьогодні більшість присутніх вояків 
саме звідти. Але сьогодні я хотів би 
тільки подякувати вам, дорогі бій-
ці. А краще життя для українців ми 
разом вибудуємо, ще Крим і Донбас 
нам заздритимуть. 

Так, український народ пишаєть-
ся своїми воїнами, стає навколішки, 
проводжаючи в останню путь тих, 
хто віддав там своє життя, гурту-
ється, збираючи допомогу тим, хто 
боронить східні рубежі України. 
Однак їхній подвиг має бути гідно 
оцінений і з боку держави, а ті, хто 
розв’язав цю війну та продовжує її 
роздмухувати, ті, хто віддає бездарні 
накази або зрадливо мовчить, мають 
відповісти на величезну кількість за-

питань.
— Військові мають бути патрі-

отами України, чи це буде контр-
актна армія, чи строкова служба. 
Бо сьогодні ми тільки на 23-му році 
незалежності усвідомили, яка ціна є 
у свободи. Дуже приємно, що відгук-
нулися прибути на захід добровольчі 
батальйони, учасники бойових дій. 
Дуже важливо, щоб між ними й далі 
був дух єднання, щоб їх ніхто не роз-
братав, — наголосив голова правлін-
ня Фонду «Новий Луцьк», кандидат 
на посаду Луцького міського голови 
від партії «УКРОП» Олександр Тов-
стенюк.

Після офіційної частини свят-
кування на Замковій площі набра-
ло більш розважального формату: 
поки бійці, лучани та гості міста ку-
штували свіжо приготований куліш, 
на сцені виступали квартет «Акорд», 
гурти «Жовтий Човен», «Барви Во-
лині» та «Чачка». 

А після обіду на Театральному 
майдані розпочалося мистецьке 
свято патріотичної пісні «Козаць-
кому роду нема переводу», в рамках 
якого виступали аматорські колек-
тиви Волині: «Маневицька сотня», 
«Любава» (Любомльський будинок 
культури), «Писанка» (м. Рожище). 
Дарували свій спів волинянам наші 
гості з Моршина — колектив «Дже-
рельце». Також на Луцькій сцені ви-
ступили «Пікардійська терція» та 
«Ot-vinta».

Увечері у Волинському академіч-
ному музично-драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбувся святко-
вий концерт для ветеранів та воїнів 
АТО. 

Любов ШЕКЕЛЬ
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Двоє рівненчан заплатять по 
7 000 гривень за незаконний 
видобуток бурштину
Двом жителям Рівненської області, які були за-
тримані на території Маневицького району під час 
незаконного видобутку бурштину, оголошено про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення. 
Підозрювані повністю визнали свою вину у вчинено-
му, з ними укладено угоди про визнання винуватос-
ті, відповідно до яких вони сплатять до державного 
бюджету штраф у розмірі 7 тисяч гривень кожен.

89 луцьких ліцеїстів 
склали присягу на вірність 
українському народові
89 юнаків та дівчат поповнили лави ліцеїстів Луць-
кого навчально-виховного комплексу загальноос-
вітня школа-інтернат І–ІІІ ступенів — правознавчий 
ліцей з посиленою фізичною підготовкою. Уро-
чистості відбувалися на меморіальному комплексі 
«Вічна Слава». З часу створення ліцею з його стін 
випущено понад 700 учнів.

Музей, присвячений АТО, відкрився за сприяння фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк»
На території Волинського регіо-
нального музею українського вій-
ська та військової техніки відкрили 
експозицію «Волиняни на захисті 
суверенітету, територіальної ціліс-
ності та недоторканості України». 
Відкриття виставки, присвяченої 
подіям Майдану й АТО, приуро-
чили до Дня захисника України. 
Цього року, 14 жовтня, це важливе 
для українців свято відзначають 
уперше.

Експозиція нового музею роз-
містилася в чотирьох залах. Ство-
рення виставки на тему АТО в 
Луцьку стало можливим завдяки 
підтримці фонду Ігоря Палиці «Но-
вий Луцьк». На ремонт приміщення, 
виготовлення інформаційних і ви-
ставкових стендів благодійник виді-
лив понад 400 тисяч гривень. У музеї 
зібрані фото військової техніки 51-ї 
ОМБР, особисті речі бійців, форми, 
частини зброї, привезені з АТО. На 
світлинах є Савур-Могила, на якій 
воювали волиняни. Зображені бойо-
ві машини піхоти, на яких 29 серп-
ня минулого року  з Іловайського 
оточення проривалися військові. В 
одній БМП загинули четверо Геро-

їв, лише двох із них ідентифікували 
— солдатів Іонова та Кушніра. Зібра-
ні на виставці іловайські реліквії, 
вивезені пошуковцями, речі з-під 
Дебальцевого, де українців також 
брали в оточення, з руїн Донецького 
аеропорту, який так довго захищали 
нездоланні «кіборги».  

— Пригадую, як моя бабця каза-
ла, що найголовніше в житті — аби 
був мир. Тоді таким словам мало хто 
надавав значення, — зазначив член 
політради партії «УКРОП» Ігор  Па-
лиця на відкритті виставки. — На 
свято Покрови сьогодні вперше від-
значаємо День захисника України. 
Ми повинні пам’ятати всіх героїв, 
які віддали життя за нашу землю. 
Тут ми записуємо прізвища з Не-
бесної Сотні, Героїв війни, яку на-
зивають АТО. Щоб ми нарешті по-
чали цінувати незалежність нашої 
країни, щоб діти зростали справжні-
ми патріотами, якими були та є їхні 
батьки. 

Отаман «Козацької сотні Май-
дану» Володимир Присяжнюк пого-
джується, що цей музей дуже потріб-
ний для наших дітей, для майбутніх 
поколінь. Щоб вони пам’ятали та 
розуміли, що життя непросте, даєть-

ся з жертвами, з кров’ю. 
Капітан ВПС України Руслан 

Євчук вважає, що народ зараз зневі-
рився, бо війна надто затягнулася та 
перетворилася на бізнес. На думку 
військового льотчика, добре, що за-
раз встановилося перемир’я. Однак 
конфлікт буде заморожений на бага-
то років, швидко повернути контр-
оль над кордоном не вдасться.  

— Зараз піднімається патріотич-
не виховання, це явно видно навіть 
по цій виставці, — зауважив верто-
літник. — Треба показувати людям 
згорілі протигази, осколки техніки, 
пробиті бронежилети та каски. Це 
дасть свій результат через кілька 
років. Так склалось історично, що в 
західних областях населення більш 
патріотичне. Хоча на Сході також зу-
стрічав справжніх патріотів. Зі мною 
літали льотчики зі Слов’янська і 
стріляли по своєму місту, щоб від-
бити його у ворога. 

Ігор Палиця подякував учас-
никам АТО, керівництву музею 
військової техніки за те, що під-
тримали його ідею про відкриття 
експозиції з сьогоднішнього фрон-
ту. Кандидат до Луцької міської та 
Волинської обласної рад за списком 

партії «УКРОП» наголосив, що дуже 
важливо збирати та зберігати спога-
ди про трагічні події останніх двох 
років. Це основа для національно-

патріотичного виховання молоді та 
пам’ять про тих, хто віддав життя за 
мирне майбутнє України.

Ярина КИСЕЛЬОВА

Покрова зібрала в Луцьку більше тисячі 
воїнів-захисників 


