
Саме з таким закликом зверта-
ється до волинян один із бійців 
волонтерської армії Андрій 
Охремчук. Каже, зараз кожному 
потрібно максимально допомагати 
військовим, аби згодом не довело-
ся воювати на нашій землі. Він же 
з друзями створили об’єднання 
«Поліські партизани», щоб разом 
робити нашу армію міцнішою. Такі 
собі тилові «партизани» збирають 
кошти і закупляють найнеобхід-
ніше для хлопців на передовій. 
Що особливо важливо, допомогу 
роблять адресно — окремо для 
кожного бійця. 

Для Андрія Охремчука, Вадима 
Куриловича й Андрія Хая волон-
терство розпочалось із допомоги 
військовим 51-ї ОМБР доїхати на 
полігон у Рівне. Як розповідає Ан-
дрій Охремчук, старезна техніка 
військових ламалася просто по-
серед поля. Хлопці хоч і самі не 
автомайстри, та лишити бійців на 
дорозі не змогли. Тож почали шу-
кати деталі до іржавеньких машин 
і підтягувати професіоналів, котрі б 
дали їм друге життя. 

Коли ж техніку так-сяк поста-
вили на ноги, вирішили не зупи-
нятись. Утворивши угруповання 
волонтерів «Поліські партизани», 
взялися за адресну допомогу во-
линським військовим. Зрозумівши, 
що бійцям не вистачає таких еле-
ментарних речей, як «розгрузки», 
на базі одного волинського підпри-
ємства налагодили їх пошиття, до 
того ж вклались у доволі приємну 
ціну — 200 гривень за штуку. На 
сьогодні одних лише «розгрузок» 
пошито понад чотири тисячі. Ви-
готовляють ще й кобури під зброю, 
патронташі, наколінники, тактичні 
рукавички й підшоломники. 

— Зараз найбільше коштів ви-
трачаємо на придбання рацій. 
Окрім того, забезпечуємо хлопців 
одягом і взуттям, різними оптич-
ними пристроями: приборами 
нічного бачення, тепловізорами, 
снайперською оптикою, біноклями. 
Мости для придбання цих спецто-
варів уже наведені. Для багатьох 
особливо важко діставати теплові-

зори, втім, нам поки це вдається, — 
ділиться пан Андрій. 

Окрім 51-ї бригади, допомага-
ють і бійцям із 24-ї та 80-ї, «айда-
рівцям». 

Ще одна особливість «парти-
занів» — свої передачі військовим 
вони доставляють на самісіньку 
передову. Двоє людей із їхньої гру-
пи постійно їздить у гарячі точки, 
щоби передати воякам необхідне. 
Зі слів Андрія Охремчука, його дру-
зі вже двічі потрапляли під обстріл, 
але це їх не зупинило. 

— Знаєте, терористам там за во-
лонтерів платять більше, як за офі-
церів. Тож мало хто їде аж на саму 
передову, а наші хлопці роблять це, 
бо ми хочемо, щоб наша допомога 
на 100% потрапила тим, кому вона 
потрібна. Звісно, вони їдуть спеці-
ально складеними маршрутами, в 
амуніції, частково озброєні, — роз-
повідає волонтер. 

Поки розмовляємо з Андрієм 
Охремчуком, до «схрону» прино-
сять компаси. Звичайне туристське 
приладдя коштує лише 17 гри-
вень. Утім, у нинішніх умовах для 
військових річ украй необхідна, 
оскільки з компасом куди впевне-
ніше почуватиметься боєць, само-
тужки вибираючись із котлованів, 
подібних до Іловайська. 

— Є хлопці, що потрапили в за-
сідку, і ми їх ще досі виводимо. Їм 
же держава не дала ні карти, нічого, 
вони там одні в чужих, незнайомих 
краях, — розповідає пан Андрій. 

Найближчим часом «Поліські 
партизани» планують готувати на-
ших бійців до холодної пори. Отож 
завдання № 1 — закупити побільше 
термобілизни та розпочати пошит-
тя білих маскхалатів. Одночасно не 
припинятиметься й закупівля різ-
ної оптики та іншої техніки. 

Тим часом волонтери вже вто-
милися від протистоянь із бюро-
кратичною системою. Як розповів 
Андрій Охремчук, одна київська 
команда розробила спеціальні про-
грами для артилеристів, що дають 
можливість навчитися працювати 
з новітньою технікою. Навчання 
за цими програмами хотіли розпо-
чати для 51-ї бригади. Але ніяк не 

можуть запустити проект, бо влада 
не йде назустріч, усе відтягується, 
активістів ганяють із кабінету в ка-
бінет. 

— Влада ніби живе в паралель-
ній реальності. Хоча багато про-
стих лучан теж не розуміє, що в 
країні війна. Іноді вийду ввечері в 
місто, то хочеться кидатися на лю-
дей. Звісно, не варто ходити і на-
рікати, що війна, просто вже давно 
пора вимикати байдужість, — каже 
волонтер. 

Із усією серйозністю говорить 

пан Андрій і про потребу створю-
вати на Волині партизанський рух. 
Каже, що коли в березні таку його 
ідею просто підняли на сміх, то 
нині по всій області частково готу-
ються до «партизанки». Тож волон-
тер радить хлопцям навчитися хоча 
б поводитися зі зброєю, дівчатам 
же рекомендує освоювати правила 
надання першої медичної допомо-
ги. Каже, звісно, краще б ці знання 
не згодились, але нині готовим тре-
ба бути до всього. 

Ольга УРИНА 
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У Львові вітрини 
російських банків 
розфарбували 
триколорами 

СБУ заборонила в’їзд 
в Україну 35 російським 
медійникам 
35 російських працівників ЗМІ не зможуть потрапи-
ти в Україну в найближчі п’ять років. Про це під час 
брифінгу заявив голова Національної ради з питань 
телебачення  та  радіомовлення  Юрій  Артеменко.  
Зокрема, до того списку ввійшли: Дмитро Кисельов, 
Іван Охлобистін, Костянтин Ернст, Юлія Чумакова та 
інші. 

Чотири конфісковані 
автомобілі передадуть 
на потреби українським 
військовим 
Волинський 1-й батальйон територіальної оборони 
отримає чотири автомобілі з числа раніше конфіско-
ваних митними органами. Про це повідомив голова 
облдержадміністрації Володимир Гунчик. Окремо 
поінформував, що в область наступного тижня при-
їде шість одиниць бронетехніки для ремонту. 

5,3
стільки мільярдів доларів за-
боргував за газ російському 
«Газпрому» «Нафтогаз України». 
Принаймні такими є підрахунки 
росіян. Три місяці тому Кремль 
повністю перекрив Україні газо-
ву трубу. 
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Передані фондом Вілкула продукти —
це величезна підмога для сімей біженців 

Волонтер Андрій ОХРЕМЧУК: 

Спікер Інформаційно-аналітич-
ного центру РНБО Андрій Ли-

сенко заявив, що бойовики в Луган-
ську намагаються перевести місто 
на «російські стандарти», а в Доне-
цьку захопили консульства Польщі 
та Чехії. 

«У навчальних закладах теро-
ристи забороняють викладання іс-
торії України, української мови та 
літератури. Представники самопро-
голошеної «нової влади» вимагають 
замінити всю інформацію на на-
вчальних стендах, написану україн-
ською мовою», — сказав Лисенко. 

Також у Донецьку бойовики та 
російські військові продовжують за-
хоплювати адмінбудівлі. За словами 
речника РНБО, в понеділок терорис-
ти захопили спорткомплекс «Олім-
пійський», будівлю господарського 
суду. 

Актуально

Активісти «Економічного бой-
коту» у Львові намалювали на 

вікнах відділень російських банків 
прапори Російської Федерації та на-
писали: «Не фінансуйте окупантів», 
повідомляє zaxid.net.

«Ми вирішили розмалювати 
фарбою вітрини тому, що тоді позна-
чки зберігатимуться набагато довше. 
Ми хочемо, щоб це було надовго, 
щоб львів’яни могли бачити, що цей 
бізнес належить Росії», — розпові-
ла учасник «Економічного бойкоту» 
Галина. 

Активісти не вважають свою 
діяльність незаконною, адже у 
Львові прийняли постанову про 
маркування російської продукції. 
Загалом розфарбували чотири від-
ділення російських банків. На вікнах 
фінустанов також з’явилися наліпки: 
«Обережно: бізнес окупанта» і «Я не 
купую в окупанта». 

«На сьогодні в Артемівську 
зареєстровано 1879 пере-

селенців із зони конфлікту. В осно-
вному це сім’ї з дітьми. Всіх їх на-
магаємося забезпечити житлом, 
одягом. Але головна проблема — 
продукти харчування. Їх катастро-
фічно не вистачає. Передані Фон-
дом Олександра Вілкула продукти 
— це величезне підмога для сімей 
біженців. Дуже вдячні за допо-
могу», — каже директор Артемів-
ського районного територіального 
центру соціального обслуговуван-
ня Анна Степанова. 

Фонд Олександра Вілкула 
«Українська перспектива» передав 
на Донеччину чергові 4 т гумані-
тарної допомоги для сімей біжен-
ців із зони конфлікту. Близько 
3 т продуктів із них направлені в 
Артемівський районний терито-
ріальний центр соціального об-
слуговування. В продуктові на-
бори ввійшли крупи, тушонка, 
рибні консерви, цукор, соняшни-
кова олія й інше. Всі вони будуть 
адресно розподілені серед біжен-
ців. Ще 1 т продуктів, медикамен-
тів і предметів медичного призна-
чення фонд доставив у Красний 
Лиман. Вони підуть на потреби 
центральної районної лікарні, де 
зараз перебувають постраждалі 
мирні жителі із зони конфлікту. 

Подбали і про дітей переселен-
ців. За запитом Дніпропетровської 
ОДА фонд закупив і передав у 

Святогірськ теплі ковдри, а також 
канцтовари для школярів: щоден-
ники, зошити, олівці, ручки, фло-
мастери, лінійки, фарби й інше. 

«З настанням осіннього сезону 
все більш актуальною стає про-
блема забезпечення сімей біжен-
ців теплим одягом, постільним і 
канцелярським приладдям. Адже 
люди здебільшого покидали свої 
помешкання в поспіху і без нічого, 
без запасів зимового одягу і на-
вчального приладдя. Спеціально 
для сімей переселенців із дітьми 
ми передали в Святогірськ теплі 
ковдри, а також набори канцтова-
рів для близько 400 дітей», — ска-
зав виконавчий директор Фонду 
«Українська перспектива» Андрій 
Муксімов. 

Бойовики 
в Донецьку захопили 
консульства Польщі 
та Чехії 

Уже давно пора вимикати байдужість 


