
Волинські самооборонівці кажуть, 
що настав такий час, коли кожен 
мусить перекваліфіковуватися та 
усіляко допомагати нашим бійцям. 
Зважаючи на постійний брак за-
собів захисту для українських вій-
ськових, вони вирішили не сидіти 
на місці, а почали виготовляти їх 
власними руками. Так, громадські 
активісти Володимир Жуков і Дми-
тро Сандалов налагодили кустарне 
виробництво бронежилетів, а 
тепер узялися ще й за розробку 
кевларових касок. 

Звичайна майстерня у підвалі 
нещодавно перетворилася на міні-
виробництво товарів для захисту 
військових. Ідея спробувати зроби-
ти такий собі «народний» бронежи-
лет з’явилась у Володимира Жукова. 
Як розповідає Дмитро Сандалов, 
його товариш за фахом інженер і 
постійно має справу з різними ме-
талами, тож зумів переконати своїх 
побратимів допомогти реалізувати 
задумане. 

— Самі металеві бронеплити 
купуємо у фінської фірми. Вони 
сертифіковані. Є підтвердження, 
що пройшли випробування різного 
роду зброєю та за кваліфікацією від-
повідають 5-му класу захисту, тобто 
не пробиваються навіть кулею снай-
перської гвинтівки, — розповідає 
пан Дмитро. — Вже в Луцьку плити 
ріжемо на невеликі пластини за до-
помогою спецобладнання, а потім 
наші друзі з Рожища загинають їх за 
формою людського тіла. 

Наступний етап — забезпечити 
протиосколковий захист, адже куля, 
відбившись від металевої пластини, 
може нашкодити бійцю. Волинські 
хлопці вирішили це питання дешево 
та сердито — пластину вони обмо-
тують десятьма шарами скловолок-
на. Тож частинки кулі, яка влучає в 
броню, не розлітаються навкруги, а 

просто застрягають у цьому наша-
руванні. 

— Далі закуповуємо в Європі 
звичайні жилети другого класу, в які 
і вмонтовуємо свої пластини. Тож 
виходить надійний «броник», ще й 
дешевший, як заводський. Ці бро-
нежилети спершу пройшли обстріл 
снайперськими гвинтівками у Воло-
димирі-Волинському, після чого по-
чали виготовляти їх для хлопців, що 
воюють, — оповідає активіст. 

Пан Дмитро розповів, що таке 
виробництво хоч і не дороге, але до-
сить трудомістке, тому до діла під-
ключили багатьох своїх колег. Усі 
працювали позмінно і вдень і вночі, 
аби швидше передати захист на Схід. 
Наразі виготовили вже 25 таких 
бронежилетів. Вони дісталися бій-
цям батальйону «Айдар» і військо-
вим 51-ї бригади. 

— Снайпери із Володимир-Во-
линської бригади телефонують нам 
і просять ще таких жилетів. Адже 
вони зроблені на совість. Та й бійці 
не жаліються, бо коли держава не 
може їх забезпечити необхідним за-
хистом, то й «народний» «броник» 
за щастя, — ділиться Дмитро Санда-
лов. — Зараз наші хлопці в Києві че-
кають на відвантаження нової партії 
плит, із яких знову візьмемося виго-
товляти броню. 

Та поки затримка із металом, 
Дмитро і Володимир вирішили тим 
часом змайструвати ще й кевларову 
каску. Кажуть, у їхній команді всі фі-
зики-інженери, тож це їм до снаги. 
Звісно, почали із теоретичних на-
працювань, а зараз уже перевіряють 
елементи виробу на міцність. 

— У «домашніх» умовах про-
буємо робити каски зразка 90–95-х 

років. Це такі ж, як ті, що зараз за-
куповуємо в Європі. Щоправда, їх 
і там уже дефіцит, та й ціна зросла 
із 60 євро до 140. Ми ж порахували, 
що виготовлена нами каска в повно-
му комплекті вартуватиме близько 
однієї тисячі гривень, — каже само-
оборонівець. 

Дмитро коротенько розповів 
про етапи створення каски кустар-
ним способом. Так, спершу, беручи 
за основу форму натівського шоло-
ма, виготовляють матрицю зі скло-
волокна. Далі її укріплюють кевла-
ровою тканиною, що шар за шаром 
вклеюється всередину за допомогою 
епоксидної смоли: це робить виріб 
дуже міцним. По тому вставляють 
контрматрицю, яка має стиснути все 
за формою шолома. Далі — сушка в 
спеціальній камері протягом 4–6 го-
дин. І останній етап — нанесення 

поліуретанової фарби. Як каже ак-
тивіст, таке покриття теплоізолює 
голову бійця та захищає від прила-
дів нічного бачення. Тобто якщо не 
покрити каску спецфарбою, то за 
годину вона набереться тепла від 
голови і світитиметься в тепловізорі 
яскравою крапкою, а це подарунок 
для снайпера. 

— Поки ми проводимо випробу-
вання. З’ясовуємо, при якій темпера-
турі сушити, як робити термооброб-
ку, скільки шарів кевлару потрібно. 
Вже робили простріл кевларової 
проклейки. Так, пістолет Макарова 
добирається лише до восьмого шару 
із сорока, тобто понад 30 лишаються 
не пробитими, — розповідає Дми-
тро. 

За його словами, розробляючи 
каску, потрібно враховувати і медич-
ні вимоги. Так, вона не може важити 
понад 1600 г, бо, приміром, при по-
паданні в неї з автомата Калашни-
кова, навіть якщо куля і не проб’є, 
то боєць може зламати хребет. Тож 
збільшувати кількість шарів кевлару 
немає сенсу, бо солдати таку каску не 
зможуть використовувати фізично. 

— Жодна каска не врятує від кулі 
СВД чи вистрілу впритул. Основна її 
ціль — захистити вояка від осколків, 
«сліпих» куль малої енергії, конту-
зій. А то були випадки, коли мате-
рі передавали бійцям каски за 300 
євро. А вони прострілювали її з «ка-
лаша» в упор і жалілися, що захист 
поганий, — повідав пан Дмитро. 

Волинські активісти надіються, 
що їм удасться невдовзі запустити 
виробництво касок, адже на таку 
допомогу чекають наші бійці. А 
тим паче привезти щось із Європи, 
зі слів Дмитра Сандалова, все важ-
че, бо й там склади спустошуються, 
тож подекуди волонтерам доводить-
ся робити замовлення аж із півдня 
Франції. 
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06:20 Х/ф «РЕД 2»
08:40 «Особистий рахунок»
08:45, 19:30 ТСН: «Телевізійна 

служба новин»
09:30, 11:05 М/ф «Маша і вед-

мідь» 
10:05, 10:40 М/ф «Аладдін» 
11:45 «Міняю жінку - 9»
13:00, 14:00, 02:40 «Сімейні 

мелодрами - 2»
14:55 Т/с «Величне століття. 

Роксолана - 3» 
17:00 Т/с «Фатмагюль - 2» 
20:30 «Сказочная Русь»
21:15 Т/с «Гюльчатай»
23:20 Т/с «Справа честі» 
00:25, 03:25 Х/ф «Людина із зо-

лотим пістолетом» 
05:25 «Служба розшуку дітей»
05:30 «Телемагазин»

05:30 Т/с «Повернення Мухтара 
2»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 
17:45 Новини

07:10, 08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
09:10 Т/с «Впізнай мене, якщо 

зможеш»
11:00, 12:25 Х/ф «Перевірка на 

кохання»
13:25, 14:20, 04:10 Д/с «Легенди 

радянського розшуку»
14:35 «Судові справи»
15:30 «Сімейний суд»
16:15 «Жди меня»
18:10 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00, 04:50 «Подробиці»
20:40 Т/с «Легковажна жінка»
23:50 Т/с «Господарка тайги 2. До 

моря» 

05:25 Х/ф «Гра в хованки»
07:00, 09:00, 15:00, 19:00, 03:10 

Події
07:15 Ранок з Україною
09:15, 14:10, 15:20, 17:10 Т/с 

«Слід» 
10:00 Т/с «На шляху до серця» 
12:10, 19:45 «Говорить Україна»
13:20 Т/с «ОСА» 
18:00 Т/с «Три зірки» 
21:00 Т/с «Засіб від смерті» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Медальйон» 
01:30 Х/ф «Битва на ножах» 
03:55 Х/ф «Гра в хованки» 

06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
08:00 М/с «Смішарики» 
08:20 Х/ф «Малюки» 
10:00 Х/ф «Шлях до Зарагемлі» 
11:45 Х/ф «Син Рембо» 
13:30 «КВК»
16:00 «Вечірній квартал»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «У пастці часу» 
00:10 Х/ф «Головне - не боятися!» 


01:50 Х/ф «Чарівник країни 

мрій» 
04:40 «Нічне життя»

05:45, 09:30 Мультфільм СРСР
09:00 «Top shop»
10:15 Х/ф «Романс про за-

коханих»
12:35, 19:25 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
14:30, 21:25 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»
16:15 Х/ф «Гарячий сніг»
18:05 Х/ф «Син полку»
23:20 Х/ф «Війна і мир»
05:30 Кіноляпи
05:35 Саундтреки

05:30 «У пошуках істини. Чорний 
перстень Анни Ахматової»

06:15, 16:00 «Все буде добре!»
08:00, 18:30 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:00 «Зіркове життя. Вічне 

кохання»
09:55, 00:35 Х/ф «Висота» 
11:40 Х/ф «Дочка» 
13:20, 20:00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
14:20 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:55 Т/с «Наречений» 
22:35 «Вагітна у 16»
23:35 «Доньки-матері»

05:10 Служба розшуку дітей
05:15, 07:45, 08:45, 12:45, 15:45, 

18:45 Факти
05:50 Світанок
06:50, 19:20 Надзвичайні новини
08:00 Т/с «Леся+Рома»
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:05 Х/ф «Французький по-

цілунок»
12:25, 13:15 Дивитись усім!
13:45, 16:15 Х/ф «За бортом»
16:35 Х/ф «Константин»
20:25 Дістало!
21:15 Свобода слова
00:00 Х/ф «Ніндзя-убивця» 
01:40 Х/ф «Повернення муш-

кетерів»
03:20 Т/с «Дружини футболістів. 

Додатковий час»

05:30, 06:10, 10:40, 11:40, 17:40, 
02:25, 03:15, 04:05, 04:45 
Comedy Club

07:00 М/с «Это волшебство»
07:30 М/с «Дэн против»
07:50 Д/с «Разрушители мифов»
09:45, 14:00 Готовим в рифму
09:50 «Города»
12:35, 14:05 Т/с «Универ»
16:00 Т/с «Наша Russia»
16:45 Т/с «Высотка»
18:40 Comedy Woman
19:40 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
21:05 Т/с «СашаТаня»
22:00 «Звезданутые»
23:00 Стенд-ап «МАМАХОХОТА-

ЛА-ШОУ»
00:00 М/с «Правила съема»
00:55 Х/ф «Серебрянная пуля» 

05:50, 06:35 Kids Time
05:55, 06:40 М/с «КітПес»
07:05 Т/с «Моя кохана відьма»
08:05 Т/с «Супер Макс»
10:05 Т/с «Смугасте щастя»
12:10 Х/ф «Ніндзя-серфери»
14:00 Х/ф «Мушкетер»
16:00 Х/ф «Сахара»
18:00, 01:00 Репортер
18:05 Т/с «До смерті вродлива»
19:00 Т/с «Вороніни»
22:00 Т/с «Молодіжка»
23:00 Т/с «Вижити після» 
00:00 Т/с «Щасливі разом»
01:05 Х/ф «Поцілунок вампіра» 


02:45 Т/с «Крок за кроком»
05:20 Зона ночі

06:00 Бандитський Київ
07:00 У пошуках істини
07:50, 19:20 Герої крижаних доріг
08:40, 18:30 У пошуках пригод
09:30 Таємнича Африка
10:30 Вражаюча Атлантика
11:30, 23:40 Жертви природи
12:20, 17:30 Зброя: сімейна справа
13:10 Містична Україна
14:10 Секретні історії
15:00 1914 г. - 1918 г. : Окопна війна
16:40, 22:00 Сучасні дива
20:20 Загадки Всесвіту
21:10 НЛО з минулого
22:50 Екосистеми світу
00:30 Покер
01:20 Д/ф «Хрещення»
02:10 Д/ф «Легендарні замки За-

карпаття»
03:00 Д/ф «Прокляття скіфських 

курганів»
03:50 Д/ф «Таємниці пірамід»
04:40 Д/ф «Легендарні замки 

України»
05:30 Д/ф «Зворотний бік Місяця»

05:10 Т/с «Говорить поліція!»
08:00 «Правда життя. Професія 

телевізійник»
08:30 «Агенти впливу»
09:25 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів» 
11:20 Т/с «Журов»
15:10 Т/с «Павутиння - 5»
19:00, 21:40, 02:05, 04:10 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 13»
22:00 Т/с «Елементарно» 
23:45 Т/с «Бестія» 
00:40 Т/с «CSI: Маямі - 7» 
02:35 Х/ф «Дрож» 

06:00 Малята-твійнята
06:25, 10:25 М/с «Маша і ведмідь» 


06:50, 09:30 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Черепашки мутанти 

ніндзя» 
08:55 М/с «Гуфі і його команда» 
10:55 Єралаш
12:00 Т/с «Маленькі таємниці» 
13:50, 00:05 Одна за всіх
14:50 Віталька
16:00, 22:05 17+
17:10 Дайош молодьож!
18:00, 23:05 Т/с «Світлофор» 
19:00 Розсміши коміка
20:00 Т/с «Кухня» 
21:00 Країна У
22:40 6 кадрів
01:00 Надто грубо для Ю-туб’а
02:40 Рай, гудбай
03:25 Теорія зради
04:10 З ночі до ранку

05:25 Глянець
06:10 Іноземна кухня
06:30 Телеторгівля
07:35, 14:20, 20:00 Мультфільми
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:35, 17:10 Жіноча форма
13:25 Модний вирок
15:10 Таємниці шеф-кухаря
16:00 Квадратний метр
18:00 Д/с «Ігри долі»
21:00, 00:00 Д/с «Зіркові історії»
22:00 Правда про їжу
00:55 Х/ф «Любовний менедж-

мент» 
02:45 Колір Ночі

06:00, 07:00, 08:00, 18:30 Новини
06:10, 07:15, 08:15, 23:20 Спорт
06:25 Невідоме про відомих
07:25 Ера бізнесу
07:30, 23:30 На слуху
07:45, 00:30 Від першої особи
08:35 Корисні поради
09:00 ДЕНЬ ХРЕЩЕННЯ РУСІ. 

ТРАНСЛЯЦІЯ СВЯТКОВИХ 
БОГОСЛУЖІНЬ

14:20, 17:55 «Хочу співати». 
Національний відбір на 
ДПКЄ- 2014 г.

14:25 Українського роду
14:45 Вікно в Америку
15:05 Книга ua
15:55 Брифінг Кабміну України
16:00 Х/ф «Операція «Пілот». 2 с.
18:05, 19:45 З перших вуст
18:10 Euronews
18:15 Час-Ч
19:00 Про головне
19:55 Д/ф «Айлей, таємниця віскі»
21:00, 01:20 Підсумки дня
21:45 Д/ф «Контингент. Ефіопія або 

смерть»
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
01:55 ТелеАкадемія
03:00 Т/с «Роксолана»
04:05 Як ваше здоров’я?
05:00 Д/ф «І сто лицарів довкола 

велетенського столу... Сергій 
Данченко»

06:00 «Обережно, модерн!»
06:25 Х/ф «Народженний за-

хищати» 
08:30 Д/п «Знищені за мить»
10:30 Д/п «Протистояння тварин»
11:30 Д/п «Сто один пес»
12:30 Д/п «Зброя майбутнього»
13:30 Д/п «Надзвичайні війни»
14:30 Т/с «В’язниця особливого 

призначення» 
18:30, 21:30 Новини «СПЕЦКОР»
19:00, 22:05 Т/с «Меч» 
21:00 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
22:00 «Люстратор 7.62»
23:05 Х/ф «Під укіс» 
00:55 Т/с «Спартак. Війна про-

клятих» 
02:35 Х/ф «Ярослав Мудрий» 
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Даішники зупинили автобус, 
за кермом якого перебував 
п’яний водій 
Минулого тижня обідньої пори в селі Ужова 
Рожищенського району працівники ДАІ зупинили 
автобус Мercedes-Benz, яким керував тернополянин. 
Як з’ясувалося, водій здійснював перевезення 
пасажирів за маршрутом Луцьк–Турійськ–Луцьк 
у стані алкогольного сп’яніння. Страшно навіть 
уявити, якими б могли бути наслідки такого 
безвідповідального ставлення до своєї роботи. 

Вік військовозобов’язаних 
збільшено 
Верховна Рада у другому читанні та в цілому 
ухвалила законопроект, який передбачає 
збільшення віку військовозобов’язаних, які 
перебувають у запасі. Згідно з текстом проекту 
закону, призовний вік для військовозобов’язаних 
молодшого та старшого офіцерського складу 
збільшений до 60 років, а вищого офіцерського 
складу — до 65 років. 

Лучани в невеликій майстерні роблять 
бронежилети і кевларові каски 


