
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 різ-
ними питаннями та проблемами. 

— Усі, хто тут працює, — волон-
тери, — робить екскурсію центром 
один із його співзасновників та 
активістів Сергій Рижков. — До-
помогу надаємо різну, в нас є п’ять 
відділів. Скажімо, відділ юридичної 
допомоги 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. Я під-
приємець — маю досвід продажів, 
знаю, де та як знайти товар дешевше, 
але вже не продати, а віддати, тому 
очолюю відділ логістики. Наталя 
Толмачова — головна у відділі допо-
моги пораненим, вона у військовому 
госпіталі працювала. Відділ допомо-
ги сім’ям загиблих очолює Оксана 
Демчинська. 

ПОЛОНЕНИХ 
ІЗ ДОБРОВОЛЬЧИХ 
БАТАЛЬЙОНІВ 
НЕ ОБМІНЮЮТЬ 

Ми поцікавились, як працює 
відділ розшуку зниклих безвісти, 
адже, це, мабуть, одне із найваж-
чих завдань. Як з’ясувалося, центр у 
Луцьку тісно співпрацює із ковель-
ським, який уже раніше налагодив 
роботу із розшуку безвісти зниклих 
і полонених. 

— Ми контактуємо зі СБУ, Цен-
тром Рубана у Дніпропетровську, 
який займається обміном заруч-
ників (голова переговорної групи 
цього центру — генерал-полковник 
Володимир Рубан. — Авт.), — роз-
повідає Сергій. — Багатьом батькам 
вдається поспілкуватися по теле-
фону зі своїми синами, які в полоні. 
Потім батьки намагаються кожне 
почуте від них слово передати нам, 
адже будь-яка інформація може ста-
ти корисною. Наприклад, кажуть: 
там є той-то, той-то, а тамтого за-
брали, перевезли туди, а той захво-
рів, до цього погано ставляться, до 
того — добре, цього можуть помі-
няти. Основна мета — вияснити всі 
прізвища полонених. Гена та Руслан 
цю інформацію передають у Центр 
Рубана і в СБУ. Що більше інформа-
ції про полоненого ми дізнаємося, то 
легше Центру Рубана його обміняти. 
Сепаратистам вигідно, щоб про по-
лоненого не знали. Дівчата-волон-
тери у соцмережах шукають якісь 
дані, фотографії. Буває, наприклад, 
«деенерівець» виставляє фото з під-
писом «я і мої раби», де на задньому 
плані полонені хлопці, або «от я Іва-
нова караю» й інше. І ми вже знаємо, 
що Іванов живий, а думали, що його 
нема. Це монотонна копітка робота, 
але дає свій результат. Основне за-
вдання — перевести людину з безві-
сти зниклої у розряд полоненої, тоб-
то знайти її, а як визволити — це вже 
третя робота. 

Сергій Рижков розповів, що 
бранців сепаратисти називають 
«роботами»: їх заставляють ремон-

тувати техніку, копати траншеї, бу-
дувати. Однак контакт із так званою 
«ДНР» налагоджений, і йде обмін 
полоненими. А от із «ЛНР» складні-
ше, бо там виставляють такі умови, 
які неможливо виконати. 

— Дали список із тридцяти чо-
ловік із умовою, що лише після того, 
як їх віддадуть, вони звільнять на-
ших тридцять, — розповідає Сергій. 
— Але цих людей у нас усіх не було, 
а вони кажуть: «Ні, якщо одного не-
має, ми вам не поміняємо», — така 
була у них упертість, зараз уже по-
чинається хоч якась співпраця. Бій-
ців добровольчих батальйонів не 
міняють, там багато розстріляних, 
до них дуже погане ставлення. З ба-
тальйону «Світязь» у полоні є два 
лучанина, зараз домовляються про 
них, можливо, вдасться визволити. 
Нещодавно відправили туди «Но-
вою поштою» передачу. 

— Полоненим? 
— Так, — продовжує Сергій, — 

передаємо продукти. Але це також 
не просто, є умова: сепаратистам 
— теплі речі, полоненим — їжа. Та 
краще такі домовленості, ніж нічого. 

— У заручниках багато наших? 
— 700 чоловік точно є. З Волині 

перебуває більше ніж декілька де-
сятків, — каже Сергій Рижков. 

ВІЙСЬКОВИМ 
НЕ ВИСТАЧАЄ 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ РЕЧЕЙ 

Щодо інших напрямків роботи 
координаційного центру, то це ма-
теріальна допомога і бійцям, і їхнім 
сім’ям. Сьогодні хлопцеві з Рокинь, 
який у бою втратив зір, встановлю-
ють автономне опалення, адже гро-
шей на це у родини немає. 

— Звернулись у «Волиньгаз» 
— вони зробили їм безкоштовну 
документацію і дали лічильники, — 
розповідає Сергій Рижков. — Ми 
найшли спонсора, який дає котел, 
майстра, який його встановить. 
Прийшли родичі, які шукають без-
вісти зниклого з батальйону «Сві-
тязь», потрібно їм електрику зроби-
ти. Написали лист в обленерго — і 
через півгодини вирішили питання 
про безкоштовний ремонт. Зараз у 
домівці хлопця з «Айдару» робимо 
дах: селищна рада закупила шифер, 
ми найшли дерево — лісове госпо-
дарство до нас звернулося, з міської 
ради депутат дав півтори тисячі на 
утеплювач, майстра найняли, який 
безкоштовно виконає цю роботу. 

Сергій Рижков показує списки і 
заяви від бійців та командирів під-
розділів зі всієї України, які потре-
бують тих чи тих речей. 

Є список, який потягне й на 
2–3 мільйони, його виконати відразу 
не можна. 

— Нам чоловік фуру дав просто 
так, до кінця війни, сказав «їздьте», 
то возили продукти в госпіталь у 
Дніпропетровську, — продовжує 
розповідати Сергій. — Бродівська 
вертолітна частина базується у Дні-
прі — вони гвинтокрилами достав-
ляють усе необхідне туди, куди ніхто 
не хоче їздити. Ми з ними позна-
йомилися і вже дві фури по 17 та 15 
тонн продуктів відправили. 

До збору харчів військовослуж-
бовцям долучилися й священики з 
Гіркої Полонки, Маяків, Жидичи-
на: вони кажуть людям, а ті зносять 
необхідне — моркву, капусту, карто-

плю, закрутки. 
— Ми завезли 300 банок кон-

сервацій — кожну потрібно було 
упакувати в папір, щоб дорогою не 
розбилася, поприходили й учні на 
допомогу, — продовжує Сергій. — 
Дві тонни цибулі один підприємець 
надав, 300 кіло часнику — інший, 
300 кілограмів яблук, два піддони 
води. Потрібні були порожні мішки, 
щоб робити блокпости, вони кошту-
ють 3,60 гривні, та краще їх узяти 
безкоштовно. Ми дали клич — і нам 
принесли той 500 штук, той 300 — 
уже використаних з-під борошна, 
цукру. Мішок — це дуже потрібна 
річ, їх нам 15 тисяч надійшло безко-
штовно. 

— Чого зараз найбільше потре-
бують військовослужбовці? — ціка-
вимося. 

— Потрібні елементарні речі, 
якими не забезпечують армію, — це 
свічки, бо на блокпостах чимось сві-
тити треба, запальнички, сигарети, 
генератори, буржуйок уже не треба, 
— пояснює Сергій Рижков. — Мені 
присилають номери телефонів — ми 
поповнюємо їх. Зараз дуже необхідні 
зарядні автономні пристрої до мо-
більних. Купували батарейки для ніч-
них приборів, прицілів. Щодо одягу, 
то він потрібен спеціальний, але коли 

хто бажає, може придбати рукавиці, 
устілки в черевики. Треба лопати, со-
кири дрова рубати — одна коштує 
360 гривень. Дерево на розпал можна 
найти, буржуйки зробили, та треба 
ще й сокиру. Скоро створимо хоро-
ший сайт, де можна буде дізнатися 
про всі потреби наших військових. 

ПІЛЬГИ — ТІЛЬКИ НА ПАПЕРІ 

Великий пласт роботи у центрі 
виконує юрист. Людей цікавить, як 
регулюються ті чи інші питання вій-
ськової служби, мобілізації, демо-
білізації, надання статусу учасника 
бойових дій, трудові права учасника 
бойових дій, членів його сім’ї, пільги. 

— Є проблеми щодо одержання 
пільг, — розповідає координатор 
надання юридичної допомоги цен-
тру Тетяна Климчук. — Узяти хоча 
б пільгу про виділення безкоштов-
них ліків. У нас це декларовано, але 
коли йдеться про реалізацію, то ви-
никає проблема. Наприклад, людина 
інвалід, має бронхіальну астму і їй 
підходять специфічні медикаменти, 
конкретного виробника, але не може 
отримати такі безплатно, тому що їх 
виділення обмежується бюджетним 
асигнуванням і так далі. Тобто те, що 
є у законі, й те, що маємо насправді, 
дещо відрізняється. Виникають про-
блеми з отриманням одноразової 
допомоги у зв’язку з пораненням. 
Розмір допомоги залежить від сту-
пеня втрати працездатності. Не за-
вжди бійці задоволені тим, що пише 
у висновку військово-лікарська 
комісія. Є багато нерозуміння у цій 
сфері: з медициною працювати дуже 
складно. Рекомендуємо звертатися 
із заявами до начальників медичних 
частин, щоб вони давали письмові 
роз’яснення. 

— Сьогодні, напевно, багато хто 
не може скористатися пільгами че-
рез те, що не має статусу учасника 
бойових дій? 

— Статус учасника бойових дій 
надає міжвідомча комісія. Прова-
дження щодо отримання статусу 
учасника бойових дій мають пору-
шувати командири військових час-
тин. І тільки якщо командир цього 
не робить, то особа сама може звер-
нутись у комісію з приводу отриман-
ня статусу. Та положення передбачає 
цілу низку документів, які мають 
бути подані для того, щоб засвідчи-
ти факт участі особи у бойових діях, 
і ці документи є у командному складі 
військових підрозділів. Тому самому 
бійцю потрібно звертатися до вій-
ськової частини, щоб видали ці до-
кументи. 

Людмила ПОЛІЩУК 
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Військова прокуратура Чер-
нігівського гарнізону Цен-

трального регіону України по-
рушила кримінальну справу за 
фактом побиття двох офіцерів 
групою мобілізованих військо-
вих. Про це йдеться в повідо-
мленні прес-служби Генеральної 
Прокуратури України. 

«Встановлено, що в одній 
із військових частин група вій-
ськовослужбовців, призваних 
за мобілізацією, перебуваючи у 
нетверезому стані та брутально 
порушуючи військову дисци-
пліну і Статути Збройних сил 
України, в суперечці з команди-
ром і заступником начальника 
штабу військової частини засто-
сували стосовно них фізичне на-
сильство, спричинивши тілесні 
ушкодження. В цей час постраж-
далі офіцери проходять лікуван-
ня», — йдеться в повідомленні. 

За результатами проведення 
слідчих дій встановлено особи 4 
військовослужбовців, які брали 
участь у побитті. Вони затрима-
ні в порядку ст. 208 КПК Украї-
ни, їм повідомлено про підозру у 
вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 3 
ст. 405 КК України (погроза або 
насильство щодо начальника, 
вчинені групою осіб, або із за-
стосуванням зброї, або в умовах 
воєнного стану, або в бойовій 
обстановці, караються позбав-
ленням волі від п’яти до десяти 
років). 

Нагадаємо, прокуратура ви-
сунула підозру командиру роти 
батальйону «Прикарпаття». 

Поляки не хочуть переходити 
на євро 
Проти приєднання до єврозони виступають 68% поляків. Про 
це свідчать дані опитування, проведеного Інститутом вивчен-
ня громадської думки CBOS, передає Deutsche Welle. «Якщо 
б у Польщі відбувся референдум про вступ у єврозону, його 
результат був би невтішним для прихильників єдиної європей-
ської валюти. Дати дорогу євро готові лише 24% респондентів. 
Поляки побоюються, що після введення євро зростуть ціни 
усередині країни, а Польща втратить автономію в грошовій 
політиці», — сказано у повідомленні. 

У РНБО кажуть, 
що четвертої хвилі 
мобілізації поки не буде 
Про це на традиційному брифінгу в понеділок 
повідомив речник Інформаційно-аналітич-
ного центру РНБО Андрій Лисенко. За його 
словами, в української сторони достатньо сил 
і засобів облаштовувати 2-у і 3-ю лінію обо-
рони. «Потреба у четвертій хвилі мобілізації 
поки що відсутня», — сказав він. 

50
щонайменше стільки мільярдів 
доларів втратили з початку 
року російські олігархи через 
санкції країн Заходу. Винною 
у цьому називають агресивну 
політику Путіна. Про це пише 
видання Welt am Sonntag. 
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Мобілізовані 
військові побили 
своїх командирів 

В обласному координаційному центрі надання допомоги воїнам АТО відвідувачі є завжди

На часі

У полоні сепаратистів кілька 
десятків волинян 

Полоненим передаємо 
продукти. Але це також не 
просто, є умова: сепаратис-
там — теплі речі, бран-
цям — їжа. Та краще такі 
домовленості, ніж нічого 

У західних областях 
13  листопада прогнозують пе-
реважно хмарну погоду, без 
істотних опадів. Температура 
повітря вночі +2...+4 °C, вдень 
+7...+9 °C. 14  листопада буде 
похмуро, опадів не очікується. 
Вночі +3...+5 °C, денна темпе-
ратура +7...+9 °C. 15 листопада 
ясно та сухо. Температура вно-
чі +2...+4 °C, вдень +6...+8 °C. 

У північних регіонах 
13  листопада впродовж дня 
буде сонячно і сухо. Темпе-
ратура вночі +1...+3 °C, вдень 
+6...+8 °C. 14  листопада про-
гнозують хмарну погоду, без 
опадів. Уночі +1...+3 °C, вдень 
+4...+6 °C. 15  листопада синоп-
тики передбачають похмуру 
погоду, без істотних опадів. 
Нічна температура 0...+2 °C, 
денна становитиме +3...+5 °C. 

У Києві 13  листопада обі-
цяють хмарну погоду, буде сухо. 
Нічна температура +2...+4 °C, 
денна +7...+9 °C. 14  листопада 
синоптики прогнозують хмар-
ну днину, без істотних опадів. 
Уночі 0...+2 °C, вдень +5...+7 °C. 
15  листопада буде хмарно з 
проясненнями, без опадів. Тем-
пература вночі 0...+2 °C, вдень 
+3...+5 °C. 

У східних регіонах 13  лис-
топада буде хмарно з прояс-
неннями, без істотних опадів. 
Уночі 0...+2 °C, вдень +5...+7 °C. 
14  листопада хмарно, мож-
ливий невеликий дощ. Нічна 
температура 0...+2 °C, вдень 
+4...+6 °C. 15  листопада буде 
похмуро, йтиме дощ. Уночі 
0...+2 °C, вдень +3...+5 °C. 

У південних областях 
13  листопада синоптики про-
гнозують хмарну погоду, не-
великий дощ. Температура 
вночі становитиме +3...+5 °C, 
вдень +7...+9 °C. 14  листопа-
да буде ясно, без опадів. Уно-
чі +3...+5 °C, вдень +8...+10 °C. 
15 листопада буде сонячно, пе-
реважно сухо. Нічна темпера-
тура +1...+3 °C, денна +6...+8 °C. 

 ПОГОДА

Волонтери знаходять різні шляхи, аби повернути військових додому 


