
Андре Тан: 

Акула живе доти, доки рухається 

За час перемир’я терористи 
обстріляли українські 
війська 300 разів

cтор. 2cтор. 7-9

На Донбасі на три роки 
запровадять особливий 
статус 

Осінь — сезон збору грибів, 
а значить, і підвищеного ризи-
ку отруєння. Щорічно санітар-
ні лікарі попереджають насе-
лення про небезпеку отруєння 
грибами, та захворюваність і 
летальність при цьому не змен-
шуються. Токсини різних грибів 
по-різному діють на організм, 
викликаючи різні наслідки. Не-
рідко при невчасній і недостат-
ній допомозі потерпілий поми-
рає в короткі терміни. Особливо 
високий рівень смертності серед 
сільського населення.

cтор. 12

Ти маєш знати більше!
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cтор. 6

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Запроданців, корупціонерів 
та популістів потрібно гнати від 
Верховної Ради якнайдалі. 

2014 рік може стати для 
українців переломним за умови, 
що вони серйозно поставляться 
до виборів депутатів Верховної 
Ради. Різного роду тушки, без-
думні кнопкодавці, бізнес-рі-
шали, політичні популісти, які 
знову рвуться до депутатських 
крісел і які заради власної виго-
ди готові продати всеціло рідну 
країну, її мову, повинні відійти в 
небуття. Країна потребує нових 
облич, нових думаючих людей, 
патріотів рідної землі. 

cтор. 2-3

Майже місяць наші бійці бо-
ронили від ворога найвищу та 
стратегічно важливу висоту в До-
нецькій області — Савур-могилу, 
з якої, за словами відомих полко-
водців, «видно пів-України та пів-
Росії». Від постійних обстрілів із 
російського кордону, що за 7 км 
від висоти, все довкола випалене 
дотла, кругом видно вирваний і 
розбитий камінь, чорну траву, а 
поля нагадують згарище — тепер 
це місце називають «українським 
Афганом»... 

cтор. 4
Ще у 2007 році Петро Іванов 

(із етичних міркувань прізвище 
змінено. — Авт.) вчинив зло-
чин, який сколихнув усе село. 
Він, 30-річний чоловік, викрав 
свою малолітню односельчан-
ку — 15-річну школярку Іванну. 
Перед цим переслідував дівчину, 
погрожував їй розправою, якщо 
не виходитиме до нього на поба-
чення. Та злякалась, але батькам 
нічого не розповідала. А одного 
дня, коли поверталася зі школи, 
Іванов схопив її та потягнув по-
над берегом у поле... 

cтор. 7

Бездіяльність 
України призведе 
до розморожування 
зарубіжних активів «Сім’ї»

cтор. 2 

У Луцьку влаштують 
«гаражний розпродаж», 
аби допомогти армії 

cтор. 6

Україна запускає 6 нових 
газових родовищ 

cтор. 4

Бойовики в Донецьку 
захопили консульства 
Польщі та Чехії 

cтор. 5

Чиновників у Луцьку 
хочуть пересадити 
на велосипеди 

cтор. 13

Активісти Ковеля 
закликають урятувати 
Турію 

cтор. 13

Найчастіше люди 
труяться блідою 
поганкою 

Самооборона 
організувала 
повноцінне 
виробництво 
бронежилетів 

Волонтер Андрій ОХРЕМЧУК: 

Уже давно пора вимикати 
байдужість 

Волинянка Ольга Лещук стала чемпіонкою світу з карате cтор. 13

Останнім часом у суспільстві 
часто обговорюється військовий 
статус України. Лунають заклики 
про військову допомогу НАТО й 
важкий стан вітчизняної армії. 
За 23 роки незалежності Україна 
так і не змогла визначитися, чи 
буде позаблоковою державою, а 
чи, може, все ж таки вступить до 
Північноатлантичного альянсу. 
З огляду на це хочеться розпові-
сти про яскравий приклад краї-
ни, що дотримується нейтралі-
тету, має позаблоковий статус і 
в якої найбільший відсоток на-
селення служить в армії. 

cтор. 11

Швейцарський досвід 
міг би бути корисним 
українській армії 

Змінивши два місця 
проживання, дівчині 
не вдалося уникнути 
переслідування маніяка 

Саме з таким закликом 
звертається до волинян 
один із бійців волонтер-
ської армії Андрій Охрем-
чук. Каже, зараз кожному 
потрібно максимально 
допомагати військовим, 
аби згодом не довелося 
воювати на нашій землі. 
Він же з друзями створили 
об’єднання «Поліські пар-
тизани», щоб разом робити 
нашу армію міцнішою. Такі 
собі тилові «партизани» 
збирають кошти і закупля-
ють найнеобхідніше для 
хлопців на передовій. Що 
особливо важливо, допо-
могу роблять адресно — 
окремо для кожного бійця. 

Для Андрія Охремчука, 
Вадима Куриловича й Ан-
дрія Хая волонтерство роз-
почалось із допомоги вій-
ськовим 51-ї ОМБР доїхати 
на полігон у Рівне. Як роз-
повідає Андрій Охремчук, 
старезна техніка військо-
вих ламалася просто посе-
ред поля. Хлопці хоч і самі 
не автомайстри, та лишити 
бійців на дорозі не змогли. 
Тож почали шукати дета-
лі до іржавеньких машин і 
підтягувати професіоналів, 
котрі б дали їм друге життя. 

cтор. 5

Як «Відомості» вже повідо-
мляли в одному з попередніх 
номерів, «Самооборона Волині» 
влаштувала автопробіг низкою 
міст Польщі та Німеччини. Мета 
заходу — розповісти якомога 
більшій кількості європейців 
про те, що військове вторгнення 
Росії в Україну є реальністю й за-
грозою всьому світу. 

cтор. 14

Учасник бойових дій Олександр ХМЕЛЮК: 

Нову Україну 
зі «старими» обличчями 
не побудуєш 

Активісти Самооборони 
Майдану Волині Дмитро Санда-
лов і Володимир Жуков предста-
вили громадськості волинський 
«народний броник». Так, завдя-
ки їм організація перейшла на 
виготовлення повноцінних бро-
нежилетів. 

cтор. 4

Один із найуспішніших і най-
популярніших модельєрів України 
Андре Тан справляє враження ці-
леспрямованого зібраного фахівця 
своєї справи й водночас людини 
абсолютно творчої, яка з легкістю 
рухається по сходинках власного 
успіху. 

cтор. 14

Автопробіг «Допоможи 
Україні — врятуй 
Європу» успішно 
завершився 

Савур-могилу перетворили в український 
Афган 


