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Відновлення місцевого військового госпіталю чиновники Новоград-

Волинського вирішують ще з 2014 року. Загалом, вони вирішили привернути 

до проблеми більше уваги. Для цього домовились провести своєрідний 

брифінг напередодні сесії міськради. На брифінг хочуть запросити 

журналістів із центральних телеканалів України. 

Представники ветеранських громадських організацій вчергове 

розповіли, що місту, де знаходиться досить великий військовий гарнізон, 

госпіталь вкрай потрібен. Особливо, враховуючи постійні ротації місцевих 

військових у зону операції об'єднаних сил. 

(https://novograd.city/read/events/23743/pitannya-vijskovogo-gospitalyu-

sprobuyut-zrushiti-z-miscya-zaluchivshi-centralni-zmi). 

 

Теза 1: Ця справа не зрушить з місця до того часу, поки не стане відомо, хто 

є власником цього госпіталю, і хто перешкоджає його відновленню. 

Вердикт: Напівправда 

Докази та аргументи: На телеканалі «Еспресо» була оприлюднена 

інформація Дмитром Костюком про розкрадання військового шпиталю. За 

словами Дмитра Костюка звинувачення були покладені на Володимира Литвина, 

але це було сказано у підтексті так, щоб кожен, хто читає це зрозумів сам. Це 

підтверджено коментарем Ігоря Лук'янця, Героя АТО. Але після опублікування 

статті Ігор звернувся до місцевих ЗМІ та й до самого Дмитра з проханням 

прибрати його коментар, пояснюючи це тим, що його слова вирвані з контексту і 

він так не говорив. 

Теза 2: Госпіталь вкрай потрібен, враховуючи постійні ротації місцевих 

військових в зону операції об’єднаних сил. 

Вердикт: Правда 

https://novograd.city/read/events/23743/pitannya-vijskovogo-gospitalyu-sprobuyut-zrushiti-z-miscya-zaluchivshi-centralni-zmi
https://novograd.city/read/events/23743/pitannya-vijskovogo-gospitalyu-sprobuyut-zrushiti-z-miscya-zaluchivshi-centralni-zmi
https://espreso.tv/article/2019/02/14/rozkradannya_armiyi_na_200_milyardiv_khto_prysvoyiv_viyskovyy_gospital_v_novograd_volynskomu
https://espreso.tv/article/2019/02/14/rozkradannya_armiyi_na_200_milyardiv_khto_prysvoyiv_viyskovyy_gospital_v_novograd_volynskomu


Докази та аргументи: Як зазначило місцеве видання «Поліські новини» у 

своєму матеріалі, що на сьогодні кількість військовослужбовців Новоград-

Волинського гарнізону сягає понад 4 тис. осіб; військових пенсіонерів тільки в 

місті – 2 304; ветеранів війни – 2 081; ветеранів військової служби – 870, 

учасників бойових дій, які отримали відповідні документи – 7 530. Їх абсолютно 

безпідставно позбавлено можливості отримувати гарантовану законом України 

безкоштовну висококваліфіковану медичну допомогу в спеціалізованому 

військово-медичному закладі за місцем служби і проживання. 

Теза 3: Залучення центральних телеканалів України до вирішення справи. 

Вердикт: Маніпуляція 

Докази та аргументи: Щоб зрушити з місця питання відновлення 

військового шпиталю, влада міста звернеться до центральних ЗМІ ще 08.02.2019 

року, однак «віз і нині там». З того часу телеканали України не висвітлювали дану 

проблему до сьогодні. 
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