
Розробки безпілотних апаратів 
презентували активісти Само-

оборони Майдану Волині. Тепер у 
Луцьку можуть виготовляти при-
строї, які рятуватимуть життя ба-
гатьох бійців. 

Так, показали модель квадро-
коптера — одного із різновидів 
безпілотних літальних апаратів. 
Його представив розробник Во-
лодимир Літвінчук. Такий апарат 
дозволяє з допомогою камери, яка 
приєднана знизу, оглядати зна-
чний шматок території, визнача-
ти місце розташування ворога та 
згодом більш влучно стріляти у 
ціль, визначати кількість людської 
та технічної сили супротивника 
тощо. 

Подібні моделі вже можуть ви-
готовляти в Луцьку в Центрі про-
ектування та розробок Товариства 
сприяння обороні України у Во-
линській області, який віднедавна 
розпочав свою роботу. 

«Досить багато людей у Луць-
ку є фанатами такої справи. Хтось 
конструює їх для себе вдома. Тому 
завдання цього центру — якраз 
об’єднати цих людей, дати їм май-
данчик, де б вони могли обміню-
ватись ідеями. Друге — налаго-
дження комунікації з СБУ, МВС та 
прикордонниками, які потребують 
таких технологій. Третє — це вели-
ке поле практики і зацікавленості 
для учнів і студентів», — каже ко-
ординатор Самооборони Волині 

Андрій Хведчак.
Важливо, що у центрі можуть 

виготовляти безпілотники під спе-
ціальне замовлення спецслужб, а 
відповідно, зі спеціальними мож-
ливостями. 

Володимир Літвінчук займа-
ється розробками вже кілька років, 
разом із ним вчиться виготовляти 
безпілотники й самооборонівець 
Діоніс Афоніч. Перший розповів, 
що собівартість представленого 
апарата становить близько $2000. 
Проте модель реально здешевити 
до тисячі доларів, якщо відшукати 
дешевші аналоги деталей, а части-
ну з них, за умови, що будуть усі 
потрібні інструменти, можливо 
навіть виготовляти одразу в май-
стерні центру. 

Володимир Літвінчук також 
поділився проблемами, які ви-
никають у ході виготовлення без-
пілотників. Так як центр тільки 
розпочав свою діяльність, дуже 
багатьох інструментів і деталей у 
хлопців іще немає. 

Так, є проблема, до прикла-
ду, із відсутністю стабілізаторів 
балансу квадрокоптера (акселе-
рометр, гіроскоп і магнітометр). 
Сама модель дозволяє проводи-
ти моніторинг території в радіусі 
1,5 кілометра. На таку ж висоту й 
може піднятися. Тривалість пере-
бування у небі — 30 хвилин. 

Виготовити апарат, якщо є всі 
деталі, можна за два тижні. 

Волиняни навчилися майструвати 
безпілотники 

За словами президента Литви, 
Європа і США змусили Україну 

прийняти умови Путіна в Мінську. 
«Так. Європа та інші країни по-

просили українського президента 
погодитися на неприйнятні умови, 
бо була загроза українській тери-
торії», — заявила президент Литви 
Даля Грібаускайте в інтерв’ю The 
Washington Post. 

«Фактично ми з відкритими 
очима спостерігаємо за поділом 
України», — підкреслила вона. 

На думку Грібаускайте, Росія 

отримала Крим і Східну Україну 
«під оплески європейських та ін-
ших світових лідерів, які не допо-
могли Україні». Також лідер Литви 
звертає увагу світової спільноти на 
те, що всі країни-сусіди Росії опи-
нилися в небезпеці. 

«Путін погрожує їм і жартує, 
що вони несправжні країни, — 
відзначає Грібаускайте, додаючи: 
— Якщо ми бачимо, що з якихось 
причин продаємо демократичні 
держави, то за які ж моральні цін-
ності ми тоді боремося?». 
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Росія перекидає до українських 
кордонів ракетні комплекси 
Росія продовжує накопичувати війська біля держкордону з Укра-
їною. Як повідомляє у себе в Facebook керівник «ІО» Дмитро Тим-
чук, у Ростовській області спостерігається перекидання на кордон 
ракетних комплексів. «У районі Петрівки Ростовської області, на 
відстані менше 5 км від держкордону з Україною, було зафіксова-
но три ракетних комплекси (тип комплексів уточнюється). Позиції 
ракетних комплексів ретельно охороняються», — пише Тимчук. 
За його інформацією, поблизу Новоазовська перекидають із тери-
торії РФ групи російських «козачків», які змінюють на блокпостах 
місцевих бойовиків. 

92% 
становив індекс промислової 
продукції у січні–серпні 2014 р. 
порівняно з відповідним 
періодом 2013 р. (без ураху-
вання тимчасово окупованої 
території Автономної Республі-
ки Крим і м. Севастополя). 

Галина ФЕДОРЕНКО, 
головний редактор 
газети «Відомості» 

Сьогодні передвиборча кампа-
нія ввійшла в активне русло. Всі, 
хто хотів, зареєструвалися. Хтось 
спасував, когось не пропустила 
Центральна виборча комісія... В 
будь-якому разі процес запущений. 
І тепер перед населенням стоїть 
одне питання: як не помилитись із 
вибором? Як відрізнити популізм, 
брехню  від правди, від реального 
життя? Тим більше, що абсолютно 
всі: і колишні чиновники, які вже 
встигли покермувати в області 
на різних посадах, і теперішні 
депутати, і зовсім нові обличчя — в 
один голос розповідають, як вони 
підтримують фінансово та матері-
ально школи, дитячі садки, армію, 
допомагають бідним, крім того, 
дають клятвені обіцянки підняти 
економіку та, що найважливіше, 
зупинити кровопролитну війну… 

Переглядаєш списки кандидатур 
і автоматично ловиш себе на думці: 
а за кого голосувати? Ті ж самі об-
личчя. Й практично всі вони вже 
встигли проявити себе не найкраще, 
працюючи у виконавчій владі. На-
приклад, колишній екс-губернатор, 
що балотується по Горохівському 
округу. Що конкретного він зробив 
для області, будучи головою облдер-
жадміністрації? Лише два роки по-
сидів у чиновницькому кріслі, а його 
вже встигли звинуватити у підтрим-
ці друзів-бізнесменів, корисливості. 

Приміром, при ньому всім ві-
домим лісником Волині Богданом 
Колісником, за яким теж тягнеться 
маса хвостів, про які газета «Відо-
мості» писала неодноразово, було 
виведено з державного лісового 
фонду на території Лищенської 
сільради гектари лісонасаджень під 

будівництво котеджів. А чи не при 
ньому понабудовували собі дачі на 
озері Світязь такі особи, як брат ко-
лишнього віце-прем’єра Васюника?.. 
А скільки скандалів було в сесійній 
залі Волинської обласної ради? Пе-
ретворили її в зону бойових дій між 
проющенківською «Нашою Украї-
ною» та «бютівцями». 

Скільки пам’ятається, він по-
стійно змінює своє політичне 
вбрання. То він у партії «Реформи і 
порядок», то вже «нашоукраїнець», 
то голова «Єдиного центру» Балоги. 
Зараз на вибори йде від Блоку Пе-
тра Порошенка. І всюди його тягне 
за собою Юрій Луценко, котрий, не 
встигши вийти з в’язниці, уже на 
всю країну продемонстрував свої 
обнімання з Ахметовим, оточення 
якого, до речі, й «запроторило» екс-
міністра до в’язниці. Не забуваймо, 
нинішній кандидат уже був депу-
татом Верховної Ради в 2002 році. 
Хтось пам’ятає його державницький 
вклад у розвиток країни? 

Або донедавна заступник голови 
облдержадміністрації.  Теж балоту-
ється по Горохівському округу. Чо-
ловік амбітний, на кожному кутку 
розповідає, що здатний побороти 
корупцію, навести лад у держа-
ві. Після революційних подій його 
призначили заступником голови 
Волинської облдержадміністрації. 
Пустовіт — голова, він — один із 
заступників. І що? Не встиг кілька 
місяців посидіти у чиновницькому 
кріслі, як навколо нього розгорівся 
скандал. Адміністрація навчального 
закладу, де працював ректором, зви-
нуватила його у привласненні ко-
штів Луцького філіалу університету 
«Україна». Зокрема, у тому, що він 
нібито передав автомобілі, які були 
надані вузу як конфіскат для потреб 
студентів, приватному підприємце-
ві. За цим фактом навіть була пору-
шена кримінальна справа. Крім того, 
його звинуватили і в незаконних 
оборудках із приміщенням вишу. 

Або пані кандидатка в депутати 
по Луцькому виборчому округу. Агі-
тує за себе, прикриваючись чужим 
благодійним фондом, і не афішує 
того, що й депутатом міськради ста-
ла тільки завдяки тому ж таки фон-
ду та «купівлі» виборців: у кожну 
квартиру занесли по 100 гривень на 
одного голосуючого. Чого чекати від 
неї, коли стане депутатом Верховної 
Ради? 

Або вічний опозиціонер, який 
після Революції посів посаду голови 
Волинської облради, а зараз балоту-
ється по Володимир-Волинському 
виборчому округу. Навіть не уявляю, 

чого можна чекати від цього молодо-
го чоловіка. Як оратор — ціни нема, 
як чиновник — дуже аж посередній. 
Що він за ці півроку змінив у пред-
ставницькій системі влади? Та ні-
чого. Зате дуже активно міняє свої 
політичні вподобання. Він, як і його 
колега екс-губернатор, кожного разу 
в новій партії. 

Окремі нинішні парламентарі, 
вони ж і кандидати в депутати, за-
мість того, щоб працювати у Вер-
ховній Раді на розвиток України, 
її економіки, провадити ефективні 
реформи, звели свою законодавчу 
діяльність до роздачі подарунків у 
вигляді комп’ютерів, автобусів, ме-
добладнання, замін вікон, дверей... 

Є чимало й ідейних, але от пере-
конати, щоб за них голосували, не 
вистачає фінансового ресурсу. 

Багато «тушок». Знають, що не 
пройдуть, але, як самі висловлюють-
ся, декому крові поп’ють. 

Серед партій — в основному ті, 
хто давно набив оскому та в біль-
шості своїй показав, що працювати 
ефективно не вміє. Вони періодич-
но міняються місцями: з опозиції у 
владу, з влади в опозицію. А в кін-
цевому варіанті від перестановки 
доданків сума не міняється. Як жили 
українці погано, так і живуть, як де-
рибанили олігархи й корупціонери-
чиновники країну, так і дерибанять. 
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Україна отримала від 
Словаччини вже 500 млн 
кубів реверсного газу 
Про це повідомив представник оператора газо-
транспортної системи Словаччини компанії 
Eustream Ваграм Чугурян. За словами Чугуряна, з 
1 березня 2015 року газопровід повинен функціо-
нувати в нормальному робочому режимі і прока-
чувати на Україну 27 мільйонів кубометрів газу на 
добу (близько 10 мільярдів кубометрів на рік). 

Президент Литви: «Захід змусив Україну 
прийняти умови Путіна в Мінську» 

У західних областях 2  жов-
тня змінна хмарність, без опа-
дів. Температура вночі +6...+7 °C, 
вдень +9...+12 °C. 3  жовтня по-
хмуро, сухо. Вночі +6...+7 °C, 
вдень +8…+13 °C. 4 жовтня пере-
важно ясно, сухо. Вночі +2...+4 °C, 
вдень +6...+12 °C. 

У північних регіонах 2  жов-
тня переважно ясно, сухо. Тем-
пература повітря вночі 0...+3 °C, 
вдень +4...+12 °C. 3  жовтня со-
нячно, без дощу. Вночі -1...+4 °C, 
вдень +5...+12 °C. 4 жовтня ясно, 
сухо. Температура повітря вночі 
+4...+5 °C, вдень +6...+12 °C. 

У Києві 2  жовтня похмуро, 
опади не прогнозують. Уночі тем-
пература становитиме +3…+5 °C, 
вдень +7...+13 °C. 3  жовтня 
хмарно з проясненнями, без опа-
дів. Температура повітря вночі 
+3...+4 °C, вдень +6...+12 °C. 4 жов-

тня змінна хмарність, сухо. Вно-
чі термометри показуватимуть 
+2…+6 °C, вдень +8...+14 °C. 

У східних регіонах 2 жовтня 
сонячно, без опадів. Темпера-
тура повітря вночі становити-
ме +5...+6 °C, вдень +7...+11 °C. 
3  жовтня ясно, сухо. Вно-
чі +2...+4 °C, вдень +5...+13 °C. 
4 жовтня хмарно  з  прояснення-
ми,  дощ  не  прогнозується. Тем-
пература повітря вночі  +1...+4 °C,  
вдень  +7...+12 °C.

У південних областях 2  жов-
тня змінна хмарність, без опа-
дів. Уночі температура повітря 
становитиме +8...+9 °C, вдень 
+9...+15 °C. 3  жовтня хмарно з 
проясненнями, сухо. Температу-
ра повітря вночі +6...+7 °C, вдень 
+8...+14 °C. 4  жовтня похмуро, 
без дощу. Нічна температура 
+7...+8 °C, денна +9...+14 °C. 

 ПОГОДА

Контррозвідка СБУ затримала 7 терористів у звільнених містах 

Підрозділи контррозвідки Служ-
би безпеки України затримали 7 

громадян України, які брали актив-
ну участь у терористичній діяльнос-
ті на боці так званих «ДНР» і «ЛНР» 
— вербували місцевих жителів, вели 
бойові дії проти українських воїнів, 
здійснювали диверсії проти мир-
ного населення. Про це повідомляє 
прес-служба СБУ. 

Поблизу м. Краматорська затри-
мані двоє бойовиків із незаконного 
злочинного формування «Вовча 
зграя». Встановлено, що 42-річний 
місцевий житель на прізвисько 

Зв’язківець забезпечував безпере-
бійний зв’язок для т. зв. оперативно-
го штабу «ДНР» спочатку в Крама-
торську, а пізніше — в Донецьку. За 
завданням російського військового 
з позивним «Гора» Зв’язківець за 
грошову винагороду встановлював 
засоби радіозв’язку на танки і БТРи 
бандформування «Вовча зграя». 

Ще один «гастарбайтер» цього ж 
незаконного воєнізованого форму-
вання виявився громадянином Укра-
їни, 1992 р. н., на прізвисько Механік, 
який у «вільний» від боїв час у своїй 
ремонтній майстерні відновлював 
бойову техніку терористів. 

При веденні бойових дій 
Зв’язківець і Механік долучалися 
до збройних нападів на українські 
блокпости, для здійснення терактів 
і диверсій у мирних кварталах із ме-
тою залякування місцевих жителів і 
компрометації українських військо-
вих. Щоб уникнути відповідальності, 
обидва повернулися в Краматорськ, 
аби сховатися серед мирних жителів 
і, за їхніми словами, пересидіти зиму.  

Крім того, під Волновахою за-
тримали двох «пропагандистів» 
розколу України, громадян України 

К., 1958 р. н., та Б., 1971 р. н. Слід-
ством встановлено, що Б. у травні 
ц. р. був активним організатором і 
координатором незаконного рефе-
рендуму, вербував місцеве населен-
ня до лав «ДНР», закликав до під-
ривних дій проти державної влади. 
Його подільник К. ініціативно став 
інформатором — збирав і передавав 
бойовикам створеного з числа кри-
міналітету незаконного злочинного 
формування «Оплот» розвіддані 
про дислокацію та переміщення сил 
АТО. 

На Луганщині підрозділ контр-
розвідки затримав двадцятирічного 
бойовика — члена диверсійної гру-
пи незаконного формування т. зв. 
«Козачої національної гвардії Вели-
кого війська Донського». Встанов-
лено, що до складу злочинної групи 
входило ще 11 озброєних бойовиків, 
які вели бойові дії проти сил АТО 
біля с. Попасна Луганської області. 
Після звільнення українськими си-
лами територій Луганщини «дивер-
сант-розвідник» зачаївся в передміс-
ті й очікував нові завдання від своїх 
кураторів. Стосовно затриманих 
здійснюються оперативно-слідчі дії.  

Волинь, не помились у 


