
Диво незбагненне, коли неповно-
справний стає на власні ноги, коли 
незрячий дивиться на світ своїми 
очима, німий починає говорити, а 
глухий чує перші звуки. Олександр 
Коханський із Острівка пережив 
власне диво, щастя, що не під-
владне логічним тлумаченням: як 
бородатий чеченець раптом відвів 
дуло автомата від Сашкової голови. 

Юнак навесні отримав із сіль-
ської ради повідомлення про виклик 
у військкомат. Через п’ять днів мо-
білізований солдат уже був на Рів-
ненському полігоні. Через три тижні 
йому та решті військовиків коман-
дування повідомило про переїзд на 
Схід України. 

Саша Коханський — один із не-
багатьох, кому пощастило поверну-
тися додому живим зі знищеного 
блокпоста під Волновахою. 

— Паніки серед бійців не помі-
чалося. Настрій — спокійний, упев-
нений. Спочатку ми дислокувались 
у Дачному, під Волноваху приїхали 
близько третьої ночі, над ранок біля 
нас поволі збиралися місцеві. Їхні 
настрої щодо нашого розташування 
розділилися приблизно порівну: так 
звані представники ДНР кричали 
нам: «Бандєровци, убірайтєсь вон!». 
Решта, навпаки, наполягала, щоб 
ми залишилися на місці оберігати 
їхні життя від посягань терористів. 
Згодом приїхали, як на мій погляд, 
представники тамтешньої влади. 
Місцеві депутати заспокоювали на-
товп, мовляв, хлопці постоять до 
виборів Президента і поїдуть. Зала-
годити конфлікт намагався і коман-
дир бригади. Він особисто вів пере-
мовини з агресивно налаштованими 
жителями Волновахи, просив вище 
командування, щоб дозволили нам 
передислокуватися, але ті «добро» 
не дали, — розповідає Саша про осо-
бистий початок АТО. 

Згадує, як їхній блокпост від-
відувало дуже багато різних людей. 
Загалом приїхати до волинських 
військовиків міг хто завгодно, по-
спілкуватися з ними, пройтися те-
риторією, оглянути її. Хоч це і не 
розважальний заклад, а військовий 
об’єкт, Саша сам не знає, чому все 
складалося саме так. Хтось із візите-
рів привозив їжу, хтось пропонував 
самогонку. Солдат переконаний: се-
ред тих людей були й терористи, що 
у такий спосіб проводили розвідку. 
Під вечір наступного дня солдатам 
нарешті привезли необхідне для 
облаштування блокпоста: колючий 
дріт, мішки з піском. Роботу запла-
нували почати зранку, але на світан-
ку, о п’ятій, волинян атакували. 

Олександру важко дається стри-

мувати почуття, викликані спогада-
ми про той кривавий ранок: 

— Я прокинувся від пострілів. 
Навіть не зрозумів спочатку, де стрі-
ляють. Майнула думка, що то пере-
стрілка з іншого поста, але в ту ж 
мить пострілом із гранатомета зни-
щило половину намету, де я спав. 
Разом із Максимом Вознюком (він 
із села Льотниче) ми відповзли за 
дерево. Болю від поранень я тоді не 
відчув. А Максим досі в Київському 
госпіталі, у нього серйозно поранена 
нога. 

Все відбувалося дуже швидко, 
в стрілянині почулися крики: «Не 
стріляйте!». Настала тиша. Я зро-
зумів, що ми здаємося. І справді, 
невдовзі почулося російською: «Лє-
жать, с...кі!». Як вони виглядали — 
всіх не бачив, запам’ятав обличчя 
бородатого чеченця: до мене підбіг 
один із нападників, увесь у стрічках, 
приставив мені автомата до голови. 
Тоді, подумав я, моєму життю прий-
шов кінець, але терористи отримали 
наступну команду: зібрати всю нашу 
зброю й повернутися на базу. Вони 
забрали б і три наших БМП, та не 
змогли їх завести. Кинули всереди-
ну по гранаті й забралися геть. А в 
машинах — по 2000 патронів і 500 
снарядів. Ті здетонували, лунали по-

тужні вибухи. Незабаром приїхала 
«швидка», місцеві на власних авто 
допомагали перевозити поранених у 
лікарню у Волноваху. Аж після меди-
ків на блокпості з’явилися спецна-
зівці, інша спеціалізована допомога, 
якраз тоді, коли з наших нікого не 
залишилося. 

З Волновахи поранених вер-
тольотами доправляли у лікарні 
Харкова, Дніпропетровська, Доне-
цька. Після тривалого лікування 
в обласному госпіталі Саша знову 
збирається в Луцьк на обстеження 
медичної комісії. Має п’ять шрамів 
від осколків, одна куля пройшла на-
виліт. Можливо, юнака комісують. 
Олександр каже, що мобілізовані 
бійці на Сході знали про материн-
ські протести на Волині. Чимало та-
ких, хто вимагав повернення додо-
му, було й серед самих військовиків. 
Солдатські протести провокувалися 
серйозними проблемами з харчу-
ванням, які виникли ще на поліго-
ні у Рівному. На Донбасі тижнями 
спали просто неба, не милися по два 
тижні. Але якщо війна в Україні на-
буде більш критичного стану, Саша 
без зайвих сумнівів знову візьметься 
за зброю. 

Кристина ПАВЛЮК, с. Острівок, 
Володимир-Волинський район 
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Волинський гурт виступив 
під Донецьком 
Гурт «Табу» з міста Володимира-Волинського 
відвідав бійців 51-ї окремої механізованої 
бригади (ОМБ) під Донецьком, де музиканти 
провели п’ять концертів просто неба у полях 
неподалік від лінії фронту. Виступи групи 
незмінно супроводжували шквал оплесків і 
сльози від приємних спогадів. 

Волинянки на чемпіонаті світу 
зі спортивної акробатики були 
четвертими 
У Франції відбувся чемпіонат світу зі спортивної
акробатики. У складі національної збірної Волинь 
представляли Дана Карпович, Софія Ткачик та Устина 
Кацепула. У підсумковому заліку в жіночих групових 
вправах (вікова категорія до 18 років) дівчата посіли 
четверте місце. Спортсменки є вихованками обласної 
дитячо-юнацької спортивної школи. До змагань їх під-
готувала тренер-викладач Кришпінович Олена Юріївна. 

У селі Скірче Горохівського району 
вшанували жертв Волинської трагедії 

У селі Скірче Горохівського ра-
йону відбулося поминальне 

богослужіння за жертвами Волин-
ської трагедії. 

Для пошанування пам’яті за-
гиблих понад 70 років тому укра-
їнців і поляків зібралося більше 
сотні громадян України та Польщі. 
До спільної молитви також приєд-
налися голова Волинської облдер-

жадміністрації Григорій Пустовіт, 
Надзвичайний та Повноважний 
Посол Республіки Польща в Укра-
їні Генрик Літвин, віце-консул 
Генерального консульства Респу-
бліки Польща в Луцьку Кшиштоф 
Савіцкі. 

На старовинному римо-като-
лицькому цвинтарі, де у 1943 році 
було спалено польський костьол, 
єпископ, керівник Луцької дієцезії 
Римо-католицької церкви в Украї-
ні Віталій Скоморовський відслу-
жив поминальну літургію. 

Надзвичайний і Повноважний 
Посол Республіки Польща в Укра-
їні Генрик Літвин подякував усім, 
хто прийшов помолитися за заги-
блих. «Сьогодні ми — разом. Укра-
їна та Польща нині — добрі сусіди, 
однак пам’ять тих страшних років 
мусить бути збережена як пере-
сторога для наших нащадків», — 
наголосив Літвин. 

Підготовку до опалювального сезону в області гальмує 
Держказначейство 

Рожищенська райлікарня потребує 
сучасного медичного обладнання 

Автобус, який віз пасажирів у Шацьк, 
перевернувся 

Рожищенська центральна ра-
йонна лікарня щорічно обслу-

говує майже шість тисяч пацієнтів. 
Як розповів головний лікар 

Рожищенської ЦРЛ Віктор Ре-
дзій, у медзакладі працює вісім 
стаціонарних відділень, зокрема 
і пологове, в якому нині трива-
ють ремонтні роботи. У лікарні 
активно впроваджують енергоо-
щадні технології: два роки тому 
котельню перевели з газу на твер-
де паливо, завдяки цьому отри-

мали 700 тис. грн економії. Також 
здійснено заміну даху. Загалом же 
медзаклад нині оновлено на 70%, 
пацієнти задоволені умовами пе-
ребування тут та якістю послуг. 

Водночас, зі слів головлікаря, 
установа потребує сучасного ме-
дичного обладнання, придбати 
яке самотужки їй буде складно. 
«Упродовж 7 років із бюджетів усіх 
рівнів і від меценатів у оновлення 
нашої лікарні загалом інвестовано 
10 млн грн», — розповів Редзій. 

Улюбленець долі Саша Коханський. Вижив під Волновахою 

Польська сторона готова допомагати 
у придбанні бронежилетів 

Польська сторона готова допо-
магати у придбанні бронежи-

летів, касок та інших засобів осо-
бистого захисту для українських 
військових. На цьому наголосив 
Надзвичайний та Повноважний 
Посол Республіки Польща в Укра-
їні Генрик Літвин. Нагадаємо, не-
щодавно в українських волонтерів, 
які за власною ініціативою купува-
ли у сусідній країні засоби захисту 
та переправляли для подальшого 
передання мобілізованим, вини-
кли певні труднощі на кордоні. 

«Ще в квітні цього року був на-
працьований механізм таких заку-

півель із Міністерством внутріш-
ніх справ України та Міноборони. 
Було чітко визначено алгоритм дій. 
Офіційний польський виробник 
гарантує якість, його продукція 
має необхідний сертифікат, і в та-
кому разі проблем на кордоні не 
виникає», — розповів Літвин. 

Посол також повідомив, що 
офіційне роз’яснення механізмів за-
купівлі засобів захисту в Республіці 
Польща, як і перелік необхідних для 
цього документів, найближчим ча-
сом буде оприлюднено на офіційно-
му сайті Генерального консульства 
Республіки Польща у Луцьку. 

Минулої п’ятниці о 17:00 на 
відрізку дороги з Нововолин-

ська до Червонограда (між селами 
Литовеж і Тудорковичі) сталася 
жахлива ДТП, у якій автобус, що 
прямував зі Львова й віз людей від-
почити на Шацькі озера, виїхав на 
зустрічну смугу та наїхав на легко-
вий автомобіль ВАЗ, у якому було 
троє мешканців Нововолинська. 

У результаті наїзду автобус 
просунув легковик метрів двад-
цять і з’їхав разом із ним із дороги 
майже в ліс, де перевернувся на 
правий бік. Водій та двоє пасажи-
рів «жигулів» загинули. Шофер 
і пасажири маршрутки живі, їм 

надали медичну допомогу, кількох 
відвезли у лікарню. 

За словами очевидців, водій ав-
тобуса пенсійного віку, йому в до-
розі стало погано. Він за 3–4 хви-
лини до аварії навіть зупинив свій 
транспорт і виходив попити води. 

Як доповів заступник директора 
департаменту ЖКГ і будівни-

цтва ОДА Володимир Бондарук, до 
зими планують підготувати 3036 бу-
динків різних форм власності, відре-
монтувати 425 покрівель і 508 сис-
тем централізованого опалення, 
181 систему гарячого водопостачан-
ня, 409 — холодного та зробити про-
мивку 240 систем опалення. 

«На сьогодні комплексно підго-
товлено 1380 будинків, відремонто-
вано 254 покрівлі та більшу частину 
систем опалення, а також 418 коте-
лень, 140 км теплових мереж», — 
сказав Володимир Бондарук. 

Підготовка навчальних і лі-
кувальних закладів здійснюється 
згідно з графіком. Уже завершені 
роботи у 389 загальноосвітніх шко-
лах, 217 дитсадках і 24 лікарнях. За-
галом на виконання підготовчих і 
ремонтних робіт у житловому фонді 
комунальної власності використано 
5,7 млн грн, що становить 51% до за-

планованого. 
Виявлено відставання з підго-

товки інженерних мереж за окре-
мими напрямками. Зокрема, рівень 
готовності котелень у Горохівському 
районі становить 15,9%, водопро-
відно-каналізаційного господарства 

— 19,2%. На Володимир-Волинщині 
котельні підготовлені на 27%. У Ту-
рійському районі об’єкти каналіза-
ційного господарства готові на 33%. 
У Луцькому районі виявилося, що 
ще досі не здійснювалася заготівля 
твердого палива. В обласному центрі 
рівень підготовки комунальних ко-
телень — 23,8%, ЦТП — 2%, заміни, 
ремонту водопровідних мереж — 
36,3%, каналізаційних мереж — 40%. 

Володимир Бондарук зауважив, 
що підготовка до роботи в осін-
ньо-зимовий період стримується 
через недостатнє і несвоєчасне фі-
нансування. Відділення Головно-
го управління Держказначейства в 
області не забезпечують своєчас-
них і в повному обсязі розрахунків 
за зареєстрованими фінансовими 
зобов’язаннями, які стосуються 
оплати виконаних підрядними ор-
ганізаціями робіт на об’єктах, в т. ч. 
соціальної сфери, з підготовки їх до 
роботи в осінньо-зимовий період. 

«Бандєровци, убірайтєсь вон!» — так для 
волинських солдатів починалась АТО 


