
Наприкінці травня 30 пред-
ставників Волинської само-

оборони вирушили на Схід для 
боротьби з терористами задля за-
хисту України. Нині хлопці разом 
із бійцями київської та луганської 
самооборони зачислені до складу 
24-го батальйону територіальної 
оборони та дислокуються на пів-
ночі Луганської області. 

Керівник «Самооборони Воли-
ні» Андрій Хведчак теж захищає 
нашу державу на Сході. Днями 
він ненадовго приїхав на Волинь, 
щоби поповнити запаси продо-
вольства й амуніції для баталь-
йону та забрати з собою нових 
добровольців. За словами Андрія, 
шлях самооборонців на Східну 
Україну був довгим. Спершу вони 
поїхали до столиці, звідти їх на-
правили до Житомира, аби стали в 
ряди 95-ї десантної бригади. 

— Але виявилося, що вона 
вже практично укомплектована, а 
нас було аж 50 осіб разом із кия-
нами. За вимогами у 95-у бригаду 
пройшло лише двоє. Всім іншим 
запропонували долучитися до ба-
тальйону територіальної оборони 
у Житомирі. Сенсу в цьому не було 
жодного. Тому ми оперативно за 
один день знайшли людей, автобус 
і поїхали в Луганськ, — розповідає 
Хведчак. 

Волинські хлопці прибули на 
північ Луганщини, за 45 кіломе-
трів від опорного пункту сепара-
тистів — Слов’янська. Їх ввели до 
складу 24-го батальйону територі-
альної оборони під неофіційною 
назвою «Айдар». Батальйон на 
100% складається з добровольців 
із числа самооборони Луганської 
області, Волині та Києва. 

Наразі в Луганській і Доне-
цькій областях триває облашту-
вання невеликих військових баз, 
саме цим і опікуються наші хлопці, 
паралельно виконуючи різні бойо-

ві завдання. 
— Ведемо фортифікаційні ро-

боти, риємо рови, натягуємо ко-
лючий дріт, ставимо розтяжки з 
гранатами й інше, — оповідає са-
мооборонівець. — Крім того, здій-
снюємо охорону баз, блокпостів та 
інших об’єктів. 

Як пояснили у «Самообороні 
Волині», такі бази необхідні для 
того, щоб блокувати райони, а вже 
по тому виконуватимуться кон-
кретні військові завдання. Крім 
того, бійці «Айдару» перебрали на 
себе ще й функції міліції, яка в ре-
гіоні виявилася недієздатною. 

Андрій Хведчак каже, що з 
жителями вдається налагодити 
контакт, особливо в сільській міс-
цевості. 

— Вся територія північної 
Луганщини історично була Сло-
божанщиною, там живе чимало 
етнічних українців, — розповідає 
Андрій. — У них є своя самообо-
рона. Місцеві створили мобільні 
групи по кілька людей, які в зоні 
10–20 кілометрів допомагають вій-
ськовим чим можуть. В основному 
це молодь, а також підприємці. 

Ольга УРИНА 
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Волинська самооборона облаштувалася 
в батальйоні «Айдар» 

Біометричні паспорти 
введуть із 2015 року 
Кабмін постановив розпочати виготовлен-
ня, оформлення та видачу біометричних 
закордонних паспортів із 1 січня 2015 року. 
Уряд затвердив зразок бланка, технічний 
опис і порядок оформлення, видачі, обміну, 
пересилки, вилучення, повернення державі, 
знищення паспорта громадянина України 
для виїзду за кордон із безконтактним елек-
тронним носієм і розпорядився розпочати їх 
видачу з 1 січня 2015 року. 

Екс-прокурор Луцька отримав 
посаду в Одесі 
Екс-прокурор Луцька Сергій Данілін обійматиме посаду 
заступника начальника — начальника слідчого управління 
фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у 
Одеській області, повідомили у прес-службі відомства. Нового 
керівника представив заступник міністра доходів і зборів 
України Володимир Хоменко й оголосив про надання Даніліну 
звання полковника податкової міліції. Зазначимо, що раніше 
начальником Головного управління Міндоходів у Одеській об-
ласті став Ігор Сінгаєвський. До цього він обіймав аналогічну 
посаду на Волині. 

300 
стільки кілограмів золота, а також 
чотири мільярди гривень готівкою 
вкрала Росія в Національного банку 
України, які були у сховищах у Криму. 
Про це заявив міністр юстиції Павло 
Петренко. Все це тепер привласнив 
«Центробанк Росії». 
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На Волині навчатимуть професійно воювати 

Без України ядерний потенціал Росії нічого 
не вартий 

25 працівників спеціальної роти 
міліції УМВС України у Волинській 
області (зокрема співробітники ко-
лишнього «Беркута») несуть службу 
на трьох блокпостах, розміщених 
на межі Харківської, Донецької та 
Луганської областей. 

— Щоденно у цілодобовому ре-
жимі наші земляки разом із місце-
вими правоохоронцями пильнують, 
щоби не допустити проїзду ради-
кально налаштованих озброєних 
осіб, попередити провокації та, не 
дай Боже, кровопролиття, — розпо-
вів начальник УМВС України у Во-
линській області полковник міліції 
Петро Шпига, який нещодавно від-
відав колег, що служать на Східній 
Україні. — Кожен із них розуміє, на-
скільки відповідальною та небезпеч-
ною, проте в той же час надзвичайно 
потрібною є його служба, а тому з 
неабияким бойовим духом і самовід-
даністю виконує службові обов’язки 
у цей складний для країни період. 
Свої зусилля вони насамперед спря-
мовують на збереження життя та 
здоров’я мирного населення. 

Керівник обласного управління 
міліції ознайомився з умовами, в 
яких несуть службу волинські мілі-
ціонери, передав колегам кулезахис-
ні шоломи та продукти харчування. 

Крім того, наших правоохо-

ронців на Сході відвідували члени 
Профспілки працівників органів 
внутрішніх справ. А саме начальник 
відділу матеріального забезпечення 
УМВС підполковник Юрій Березин-
ський, його заступник підполковник 
Віктор Бобік і настоятель Свято-
Георгіївського храму, спорудженого 
на честь працівників міліції, котрі 

загинули при виконанні службових 
обов’язків, протоієрей Олександр 
Мазурак. 

Варто додати, що цих вихідних 
на Схід вирушило 10 працівників 
ДАІ Волині. Їхнє завдання — здій-
снювати нагляд за дорожнім рухом. 
Коли вони повернуться додому, не-
відомо. 

Актуально

Волинські правоохоронці 
захищають країну на Сході 

Невдовзі в області планують за-
пустити навчально-тренуваль-

ну базу для підготовки до участі у 
військових діях. Такий центр уже 
успішно діє в столиці, його органі-

зувало Товариство сприяння оборо-
ні України. Саме там троє волинян 
були атестовані на інструкторів, тож 
тепер зможуть навчати військовій 
справі своїх земляків. 

Обіцяють, що вчителями бу-
дуть досвідчені військові. Головний 
інструктор майбутньої навчально-
тренувальної бази Андрій Булига 
розповів, що там готуватимуть як до 
служби в Збройних силах України, 
так і до участі в антитерористичних 
операціях. 

— Теперішні реалії бойових дій 
показали, що фактично наша армія 
більше опікувалася господарськими 
роботами, як військовою муштрою. 
Тому  треба  негайно  піднімати  рі-
вень військової підготовки. Ми ви-
рішили терміново створити такий 
центр тут і почати готувати людей. 
Найперше навчатимемо тих, хто 
йтиме на службу в армію, тих, кого 
мобілізуватимуть, а також добро-
вольців. У центрі зможуть швидко 
підготувати до сьогоднішніх за-
вдань. Звісно, це не будуть бійці 
спецпідрозділів, вишколені снай-
пери чи артилеристи, але це будуть 
досить серйозні бійці, — каже пан 
Булига. 

Ольга УРИНА 

Російські ракети з ядерним заря-
дом нікуди не полетять, якщо 

Україна цього не захоче... Однією 
з таких ракет-носіїв є славнозвіс-
на «Воєвода». Це потужна між-
континентальна балістична ракета 
наземного базування. Єдина, що 
здатна подолати протиракетну 
оборону США. 83% російських бо-
єголовок переносять саме ці раке-
ти-носії. Але от невдача, «Воєвода» 
виготовлена в Україні. Причому і 
сам носій, і система бойових бло-
ків індивідуального наведення, а їх 
10 у кожній ракеті, а також систе-
ма управління... Все це українські 
системи. 

Супернадійну систему наве-
дення, яка здатна працювати на-

віть в умовах ядерних вибухів і 
стоїть на озброєнні Росії, створив 
харківський «Хартрон». 

Ще одну ракету, яку на Заході 
називають «Сатана», теж розроби-
ли в Україні. Її запускають склад-
ним мінометним стартом. 

Усю цю страшну та потужну 
зброю, якою Кремль останнім ча-
сом загрожує світу, виготовлено в 
період 70-х і 80-х років. Вона вима-
гає постійного технічного обслу-
говування. Якщо українські фахів-
ці припинять її обслуговувати, а 
вони точно припинять це робити, 
РФ миттєво втратить увесь свій 
ядерний потенціал. Ракети в най-
кращому разі нікуди не полетять. 

 ПОГОДА

У західних областях 5 червня 
змінна хмарність, без опадів. Уно-
чі +11...+15 °C, вдень +20...+21 °C. 
6 червня хмарно з проясненнями, 
сухо. Температура повітря вночі 
+14...+18 °C, вдень +18…+24 °C. 
7 червня хмарно, дощитиме. Вно-
чі +16...+17 °C, вдень +19...+20 °C. 

У північних регіонах 5 черв-
ня переважно ясно, без опадів. 
Нічна температура +16...+20 °C, 
денна +22...+25 °C. 6 червня со-
нячно, сухо. Вночі +16...+22 °C, 
вдень +23...+29 °C. 7 червня змін-
на хмарність, очікується гроза. 
Вночі термометр показуватиме 
+18...+23 °C, вдень +24...+28 °C. 

У Києві 5 червня хмарно, 
дощ не очікується. Температу-
ра повітря вночі становитиме 
+15…+19 °C, вдень +19...+24 °C. 
6 червня сонячно, сухо. Нічна 
температура +15...+21 °C, денна 
+22...+29 °C. 7 червня похмуро, 

можливі грози. Вночі термоме-
три показуватимуть +17…+20 °C, 
вдень +22...+28 °C. 

У східних регіонах 5 червня 
очікується змінна хмарність, без 
опадів. Уночі температура по-
вітря становитиме +16...+21 °C, 
вдень +21...+29 °C. 6 червня ясно, 
опадів не передбачають. Уночі 
+19...+25 °C, вдень +25...+31 °C. 
7 червня переважно ясно, сухо. 
Температура повітря вночі 
+21...+24 °C, вдень +25...+31 °C. 

У південних областях 5 черв-
ня хмарно з проясненнями, мож-
ливий дощ. Температура повітря 
вночі становитиме +17...+21 °C, 
вдень +22...+27 °C. 6 червня 
змінна хмарність, сухо. Темпера-
тура повітря вночі +17...+23 °C, 
вдень +23...+31 °C. 7 червня со-
нячно, сухо. Нічна температура 
+18...+24 °C, денна +25...+32 °C. 


