
Уже півтора місяця в Луцьку 
працює обласний координаційний 
центр надання допомоги воїнам 
АТО. Його діяльність багатовектор-
на — це і розшук полонених та без-
вісти зниклих, юридична підтримка 
членів сімей військовослужбовців, 
допомога пораненим та інше. Тут 
завжди людно, адже звертаються як 
самі бійці, так і їхні родичі з різними 
питаннями та проблемами. 

— Усі, хто тут працює, — волон-
тери, — робить екскурсію центром 
один із його співзасновників та ак-
тивістів Сергій Рижков. — У нас є 
п’ять відділів. Відділ юридичної до-
помоги очолює Тетяна Дмитрівна 
Климчук, у неї брат загиблий. Пере-
селенець із Луганська Гена Щербак 
відповідає за відділ розшуку безві-
сти зниклих. Руслан Галєс свого часу 
опікувався кадровими питаннями, 
допомагав військкоматам проводи-
ти мобілізацію, однак коли побачив, 
що назад повертаються «двохсоті» 
(це «вантаж-200» — загиблі. — Авт.), 
йому було дуже важко, адже він лю-
дина віруюча, тому також вирішив 
долучитися до роботи центру. 

cтор. 3

Працівники відділу з бороть-
би з незаконним обігом нарко-
тиків викрили у Кузнецовську 
злочинну діяльність 31-річного 
тренера-важкоатлета Віталія, 
котрий робив дітям ін’єкції 
сильнодійних небезпечних пре-
паратів, обіг яких заборонено. 
Чоловік ризикував здоров’ям 
вихованців, аби заробити гро-
шей і заодно покращити резуль-
тати дитячої спортшколи. 

cтор. 6

НБУ хоче заборонити 
дострокове зняття 
депозитів

cтор. 2 cтор. 2cтор. 7-9

Реформа МВС: міліція 
стане поліцією, ДАІ буде 
розформовано

Нещодавно зі США поверну-
лася група українських експер-
тів, яка вивчала американський 
досвід роботи у земельній сфері. 
Про те, як можна вдосконалити 
земельні відносини в нашій кра-
їні з урахуванням зарубіжного 
досвіду, говоримо з директором 
Ресурсного центру з прав на 
землю Проекту USAID «Агро-
Інвест», президентом Асоціації 
«Земельна спілка України» Ан-
дрієм Кошилем. 

cтор. 4

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

У березні Міністерство обо-
рони продало понад 35 тисяч оди-
ниць АКМ калібру 7,62 мм через 
уповноважену державну фірму 
«Укрінмаш». Більшість із них — 
26,9 тисячі автоматів — придбало 
ТОВ «НВК «Техімпекс», ідеться у 
сюжеті телепрограми «Наші гроші». 

cтор. 2

Мобілізовані військові 
побили своїх командирів 

cтор. 3

На Рівненщині «тітушки» 
екс-міністра Захарченка 
захопили два державні 
спиртозаводи 

cтор. 2

Бійці роти «Світязь» 
вимагають звільнити їхніх 
колег, які дискредитують 
підрозділ 

cтор. 5

Школярка робила селфі, 
впала з мосту й загинула 

cтор. 5

Курс гривні планують 
утримувати на рівні
15–16 гривень за долар 

cтор. 4

Автобус під час руху 
загубив два колеса. На 
щастя, потерпілих немає 

cтор. 4

На Рівненщині 
під час полювання 
застрелили 24-річну 
дівчину 

cтор. 13

Земельна сфера 
в Україні надто 
корумпована 

Європейський 
досвід: як не 
замерзнути 
взимку в квартирі 

«Міс Україна-Всесвіт» відмовилася від титулу й участі у «Міс Всесвіт–2014»

Тренер спортивної 
школи колов 
своїм вихованцям 
наркотики 

Кабмін 
перерахував 
3 млрд грн 
підконтрольним 
бойовикам 
шахтам 

У полоні сепаратистів кілька 
десятків волинян 

«Укроборонпром» зізнався у продажі 
27 тисяч автоматів приватній фірмі 
за ціною дитячих іграшок 

«Зворотний відлік, серце 
виривається з грудей, емоції 
переповнюють… Є тільки ти і 
ці декілька кілометрів підступ-
ної, важкої траси, яка стрімко 
мчить у даль, перетворюючись 
у тоненьку звивисту стрічку. На 
мить ти відволікаєшся, щоб пе-
ревірити, чи все в нормі. Лунає 
звуковий сигнал — і ти віль-
ний...» 

cтор. 13

У навчальному закладі села 
Годомичі Маневицького району 
темряву подолано завдяки енергії 
найголовнішого світила. Адже на 
новому даху цієї споруди вста-
новлено сонячні батареї. Цей ін-
новаційний крок став можливим 
завдяки перемозі в конкурсі про-
ектів ПРООН... 

cтор. 7

6 листопада в селищі Головне 
Любомльського району, біля «По-
пової криниці», де, згідно зі ста-
рими картами і твердженнями на-
уковців, краєзнавців та місцевих 
жителів, бере початок найбільша 
притока Дніпра — Прип’ять, по-

бували фахівці-гідрологи та про-
ектувальники. Вони на місці 
розглянули можливість архітек-
турного та ландшафтного оформ-
лення джерел, облаштування біля 
них рекреаційної зони. 

cтор. 6

Автогонщик Іван ВОРОМІЙ: 

Українська влада в другому і 
третьому кварталах 2014 р. пере-
рахувала підприємствам вугіль-
ної промисловості, які розміщені 
на окупованих бойовиками тери-
торіях Луганської та Донецької 
областей, майже 3 млрд грн. 

cтор. 2

cтор. 14

Школа повністю перейшла на сонячну 
енергію 

Витік Прип’яті стане окрасою селища 
Головне 

Виявляється, деякі країни 
в Європі й Азії не мають цен-
трального опалення, проте не 
мерзнуть. Як їх жителі пережи-
вають зими, дослідив «Еспресо».

cтор. 11

Українські земельні відноси-
ни крізь призму американ-
ського досвіду 

Лише за кермом я 
по-справжньому 
вільний 

Волонтери знаходять різні шляхи, аби повернути військових додому 


