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— Çàðàç ó ñâ³ò³ ÷àñòî âèíèêàþòü 
êîíôë³êòè. Ìè ïîâèíí³ áåðåãòè ìèð, àëå 
âîäíî÷àñ áóòè ãîòîâèìè ïðîòèñòîÿòè 
íåáåçïåö³.  Äëÿ öüîãî âè îïàíîâóâàòè-
ìåòå â³éñüêîâó ñïðàâó, — çâåðíóâñÿ äî 
çàâòðàøí³õ ñîëäàò³â â³éñüêîâèé êîì³-
ñàð ÊÎÌÂÊ Â³òàë³é Ãëàäêèé. — Áóäüòå 
â³äïîâ³äàëüíèìè, äîòðèìóéòåñÿ óñòàâó. 
Íå çàáóâàéòå ïðî ïðàâèëà áåçïåêè, ÿê³ 
äîïîìàãàþòü çáåðåãòè çäîðîâ’ÿ â óìî-
âàõ ïàíäåì³¿. 

Ï³ñëÿ óðî÷èñòèõ ïðîâîä³â ìîá³ë³-
çîâàí³ âèðóøèëè äî îáëàñíîãî ïóíêòó 
çáîðó. Çãîäîì ¿õ ðîçïîä³ëÿòü ó â³é-
ñüêîâ³ ÷àñòèíè, äå âîíè ïðîõîäèòè-
ìóòü ñòðîêîâó ñëóæáó. ¯¿ òðèâàë³ñòü 
íèí³ ñòàíîâèòü â³ä îäíîãî äî ï³âòî-
ðà ðîêó ³ çàëåæèòü â³ä ð³âíÿ îñâ³òè. 
Ïðèçîâíèêè, ÿê³ ìàþòü àêàäåì³÷íèé 
ñòóï³íü ìàã³ñòðà, ñëóæèòèìóòü 12 ì³-
ñÿö³â, ³íø³ — íà ø³ñòü ì³ñÿö³â äîâøå. 
Íàñïðàâä³ õëîïö³ çäåá³ëüøîãî õî÷óòü 
ïîòðàïèòè äî Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ òà 
äåñàíòíî-øòóðìîâèõ â³éñüê. 

Íåõàé ¿ì ùàñòèòü!

— Íà òåðèòîð³¿ âñòàíîâëþþòü òèì÷à-
ñîâó ñïîðóäó, ÿêó âèêîðèñòîâóâàòèìóòü 
äëÿ çä³éñíåííÿ òîðã³âë³, — â³äïîâ³â íà-
÷àëüíèê. — Äëÿ öüîãî º âñÿ íåîáõ³äíà 
äîçâ³ëüíà äîêóìåíòàö³ÿ, êîòðó âëàñíèê 
íàäàâ êåð³âíèöòâó ÀÒ «Õàðê³âñüêå ï³ä-
ïðèºìñòâî àâòîáóñíèõ ñòàíö³é».

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, ìàé-
áóòí³é ïàâ³ëüéîí ìàòèìå ïðèâàáëè-
âèé çîâí³øí³é âèãëÿä, òîæ îðãàí³÷íî 
âïèøåòüñÿ ó íàâêîëèøí³é ëàíäøàôò. 
Î÷³ëüíèê àâòîñòàíö³¿ òàêîæ ïîâ³äîìèâ, 
ùî îäíî÷àñíî ³ç öèì ðåêîíñòðóþþòü 

ïëàòôîðìè äëÿ ïîñàäêè/âèñàäêè ïà-
ñàæèð³â. Çâåäóòü íîâèé ò³íüîâèé íàâ³ñ, 
ðîçì³ñòÿòü ëàâè äëÿ ñèä³ííÿ, à ïåðåä 
âõîäîì äî áóä³âë³ îáëàøòóþòü êâ³òíè-
êè. Îòæå, çðó÷íîñòåé äëÿ â³äâ³äóâà÷³â 
àâòîâîêçàëó ïîá³ëüøàº.

Ñèòóàö³þ òàêîæ ïðîêîìåíòóâàëà 
çàâ³äóâà÷êà ñåêòîðó æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, ì³ñòîáóäó-
âàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êðàñíîãðàäñüêî¿ 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ßíà Îïàëüêî.

— Ïåðåä òèì, ÿê ðîçïî÷àòè îáëàø-
òóâàííÿ ìàéäàí÷èêà ï³ä âñòàíîâëåííÿ 

ïàâ³ëüéîíó, âëàñíèê ï³äãîòóâàâ ïàêåò 
äîêóìåíò³â, çîêðåìà âèãîòîâèâ ïàñïîðò 
ïðèâ’ÿçêè òèì÷àñîâî¿ ñïîðóäè. Äîêó-
ìåíòàö³ÿ ïðîéøëà íåîáõ³äíó ïåðåâ³ðêó. 
Âîíà â³äïîâ³äàº ñàí³òàðíèì ³ ïðîòèïî-

æåæíèì íîðìàì, à òàêîæ ì³ñòîáóä³âíèì 
âèìîãàì, — çàçíà÷èëà ôàõ³â÷èíÿ. 

Ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâî¿ ñïîðóäè 
ðîçðàõîâàíå íà ï’ÿòü ðîê³â. 

Íàòàë³ÿ ÊÎÐÎËÅÕ

Легкі рюкзаки за плечима, збентежені погляди, але рухи 
впевнені та рішучі. Такими побачила на подвір’ї 
Красноградського об’єднаного 
міського військового 
комісаріату (КОМВК) хлопців, 
які незабаром поповнять лави
Збройних сил України. Того дня 
тут на строкову службу 
проводжали першу групу 
новобранців осіннього 
призову-2020. 
Він розпочався першого 
жовтня і триватиме 
до 31  грудня.
Підтримати юнаків 
прийшли рідні та близькі.

Йдуть до війська 
молоді земляки

— ß ðîäîì ³ç Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³. 
Ðàçîì ³ç ìàìîþ òà ìîëîäøèì áðà-
òîì ïåðå¿õàâ äî Êðàñíîãðàäà, êîëè 
ðîçïî÷àâñÿ â³éñüêîâèé êîíôë³êò íà 
Äîíáàñ³, — ïîä³ëèâñÿ ñâîºþ ³ñòîð³ºþ 
äâàäöÿòèîäíîð³÷íèé Äàíèëî Áîíäà-
ðåíêî. — Çíàþ ïðî â³éíó íå ò³ëüêè ç 
ðîçïîâ³äåé. Òîìó ñëóæáà â àðì³¿ — 
ì³é ñâ³äîìèé âèá³ð.  

— Ñòàðøèé áðàò ñëóæèòü â àðì³¿ 
çà êîíòðàêòîì. Ïåâåí, ùî àðì³é-
ñüêèé äîñâ³ä áóäå êîðèñíèì ³ äëÿ 
ìåíå, — ðîçïîâ³â â³ñ³ìíàäöÿòèð³÷íèé 
Âàäèì Êîðí³ºíêî ç Áåðåç³âêè. — Ó 
ìåíå âæå º ïðîôåñ³ÿ. Ó ë³öå¿ îòðè-
ìàâ ôàõ ñàíòåõí³êà-çâàðþâàëüíèêà. 
Ñïîä³âàþñÿ, ùî ï³ñëÿ ñëóæáè çìîæó 
ðåàë³çóâàòè ñåáå â ³íø³é ñïðàâ³. 
Ìîæëèâî, ï³äó áàòüêîâîþ ñòåæêîþ, 
ïðàöþâàòèìó ïîæåæíèêîì. Â³í óæå 
íà ïåíñ³¿ çà âèñëóãîþ ðîê³â.

Íàòàë³ÿ ËÀÏÒªÂÀ
Ôîòî àâòîðà

²ç òàêèì çàïèòàííÿì äî ðåäàêö³¿ ãàçåòè 
çàòåëåôîíóâàëî ÷èìàëî ì³ñòÿí. Çà ðîç’ÿñíåííÿìè 
êîðåñïîíäåíòêà ãàçåòè çâåðíóëàñÿ äî êåð³âíèêà 
àâòîñòàíö³¿ Êðàñíîãðàä Àíàòîë³ÿ ÑÀÂ²ÍÀ. 

Що будують на автовокзалі?
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Â³äïîâ³äíî äî Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â ¹ 509 «Ïðî ïîðÿäîê 
îá÷èñëåííÿ ÷àñó íà òåðèòîð³¿ 
Óêðà¿íè» â³ä 13 òðàâíÿ 1996 ðîêó, 
äàòîþ ïåðåõîäó íà çèìîâèé ÷àñ 
º îñòàííÿ íåä³ëÿ æîâòíÿ.
Òîæ ó í³÷ íà 25 æîâòíÿ, î 04.00, 
ìàºìî ïåðåâåñòè 
ñòð³ëêè ãîäèííèê³â 
íà îäíó ãîäèíó íàçàä. 
² îòðèìàºìî ìîæëèâ³ñòü 
äîâøå ïîñïàòè.

У неділю, 
25 

жовтня, 
перейдемо 
на зимовий 

ЧАСЧАС


