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Нашим «ДІСТАЛОся» від київських телевізійників
Резонанс від земель та відпочинку вояків АТО наразі
жодна інша тема на наших теренах не затьмарила
Позаминулий вівторок, а перед тим був вечірній понеділок з передачею "Дістало!" на
каналі ICTV, розпочався з численних дзвінків: чи бачив? Вранці Старий Самбір, куди
поїхав у службових справах, жив телесюжетами і активно коментував. Хтось натішитися
на міг мужністю столичних журналістів, хтось намагався оправдати основних фігурантів.

Так ось, київські телевізійники зацікавилися виділенням землі для вояків АТО у Старому
Самборі. Кілька тижнів тому ми писали про цю неординарну ситуацію, що виникла "на
межі" зміни двох влад. Попередня каденція міських депутатів під орудою Івана Грися,
виділяючи землі правдивим солдатам, не забула винагородити арами і певних осіб у
райцентрі, головно, наближених до тамтешньої "ратуші". Нові депутати надибали на цю
тему і вона справді стала сенсаційною. Коли ми про це писали за підсумками розмови на
сесії нинішньої каденції, то великодушно допускали абсолютно усі моменти, не могли
тільки повірити у те, що багаторічний міський голова Іван Грись з його досвідом,
упевненістю не зміг "зробити" той десяток пляців своїм людям не на землях вояків АТО. І
ніякий комар носа не підточив би… Допустимо той момент, що і наближені до влади
могли бути сусідами вояків, але пікантність ситуації утому, що квартал забудови
розробляли коштом міського бюджету. Тобто, грішми громади втулили проект і еліті
Старого Самбора. Після галасу, з’явилося міркування, мовляв, тих, кого "застукали",
чемно відмовляться від престижної землі, але ні. Тому звернення у суд про наведення
справедливості на землях вояків АТО, й надалі актуальне. Нас найбільше цікавило, що
скаже телевізійникам тодішній міський голова Іван Грись. До честі, не ховався від них,
хоча міг би - новина про телевізійників у гірському райцентрі навіть до нас хутенько
долетіла. Але ліпше б сховався, бо те, що сказав, не лізло у ті ворота… Повідомив, що
виділення земельних наділів було волею депутатів, а інші громадяни, які їх отримали,
мали право на клаптик ґрунту. Може ще щось казав, але показали тільки це. Іван
Михайлович ніжно переклав провину на депутатів. Якось воно не по-хлопськи…

Але у Старому Самборі не всі так вороже налаштовані до попередників. Є й ті, які
кажуть, що багато елітних людей з їхніми родичами понабирали земельних ділянок, у
тому числі і ті, які нині активно відстоюють справедливість… В цьому теж нема нічого
дивного: колода у власному оці дозволяє бачити скалку у чужому…
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Інший сюжет у "Дістало!" був органічно поєднаний з вояками АТО. Але цього разу
пов’язаний не з наділами, а з відпочинком солдатів. У попередніх публікаціях писали про
те, що відомий на наших теренах через прізвище народного депутата Андрія
Лопушанського санаторій "Женева" погано прийняв хлопців з передової, яким обіцяли
нормальну реабілітацію. Люди команди Андрія Лопушанського на одній із
прес-конференцій толкували журналістам, що справді були проблеми з розселенням та
реабілітацією і поведінкою вояків АТО у Трускавці, бо приїхали всі і відразу. На всіх не
вистачало місця та уваги. Ми - не нинішні і можемо допустити, що їхали всі і відразу, що
багато бійців (і це не їхня вина, а наша суспільна трагедія), могли поводити себе не
зовсім так, як поводяться у фешенебельній лічниці. Але нас просто вивела з рівноваги
сума, про яку йде мова - 7 мільйонів гривень… Це, у нашому розумінні, дуже багато, хоча
й відпочинок в "Женеві" - не з дешевих. За такі гроші вояків АТО можна було на руках
носити, а їм давали старі рушники…

З кіл, близьких до команди народного депутата, почули про те, що сюжет пахне
замовністю, що гроші виділені на реабілітацію у грудні, а тому далеко не кожна лічниця
готова була взяти на себе відповідальність їх освоїти. Тобто, таку ситуацію можна було
спрогнозувати, зрештою, уряд, виділяючи кошти, її спровокував. "Женева" взяла на себе
мужність прийняти вояків, хоча грошей на той час ще не було. Могли прийняти 500-600
осіб, але прибуло набагато більше - відділи соцзахисту скеровували без погоджень.
Дехто приїжджав сім’ями і просили путівку "розділити"… Тому й виникли проблеми з
місцями. Хоча, додали нам у Андрія Лопушанського, далеко не всі поїхали з Трускавця
невдоволеними.

Два сюжети ударили доволі серйозно як по іміджу Андрія Лопушанського, так і
представника його команди Івана Грися. Щоправда, перед тим кулуари говорили про те,
що передачі може не бути, оскільки Андрій Лопушанський начебто товаришує з
авторитетом телеканалу Костянтином Стогнієм. Не знаємо, чи товаришує, але передача
з’явилася в ефірі.

Роман ІВАНЧУК.
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