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В УКРОБОРОНПРОМІ КІЛЬКІСТЬ
ПРИБУТКОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗРОСЛА
У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ
2021 РОКУ
23 липня директор ДП “Красилівський агрегатний завод“
Олександр Процюк та директори підприємств – учасників
Державного Концерну УКРОБОРОНПРОМ зібралися у Запоріжжі для підбиття виробничих, комерційних та фінансових
результатів роботи за перше півріччя 2021 року.
Під час звіту представники профільних департаментів та
керівники напрямків розповіли про:
– ключові здобутки за всіма напрямками виробництва;
– результати роботи спецекспортерів;
– перебіг трансформації Концерну.
«Укроборонпром збільшив тогорічні показники виробництва на 19,5%: 16,6 млрд гривень за 6 місяців 2021 року
проти 13,9 млрд гривень за 6 місяців 2020-го. Обсяги виробництва, модернізації та ремонту озброєння й військової
техніки зросли за всіма напрямками, окрім суднобудівного.
Втім, я переконаний, що інвестиції в державний ОПК завдяки ухваленому 13 липня законопроєкту про трансформацію
Укроборонпрому допоможуть нам
досягти ще кращих результатів»,
– зазначив генеральний директор
Концерну Юрій Гусєв.
Варто зазначити, що ДП “Красилівський агрегатний завод“, було
позитивно відзначено керівництвом Укроборонпрому в контексті
майбутніх фінансових перспектив
щодо підписання договорів з іноземними державами.

2

АКТУАЛЬНЕ
ІНТЕРВ’Ю

3

АКТУАЛЬНЕ
ІНТЕРВ’Ю

6

ПІДПРИЄМСТВО
ВІДВІДАЛИ

7

ПОХІД У
ДОРОСЛИЙ СВІТ

ПЕРШИЙ ВИПУСК ШКОЛИ ПРОФЕСІЙНОГО
РОЗВИТКУ ІНЖЕНЕРІВ-КОНСТРУКТОРІВ

ЗАКІНЧЕННЯ НА 6-Й СТОРІНЦІ

2

№ 48 серпень 2021 року

АГРЕГАТНИЙ

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ВИРОБІВ
НА ПІДПРИЄМСТВІ – ОСНОВА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
НА РИНКУ СЬОГОДЕННЯ
Проблема забезпечення конкурентоспроможності стосується практично всіх сфер життєдіяльності
людства. В наш час кризової ситуації в країні питання конкурентоспроможності стоїть досить гостро, тому
є актуальним. Підприємства повинні вкладати значну кількість ресурсів для пристосування до мінливості
ринкових умов та забезпечення можливості конкурувати з іншими.
Конкуренція змушує підприємства постійно розвиватися, підвищувати якість продуктів та послуг, прислухатися до потреб споживачів, впроваджувати нові технології, оновлювати технічне забезпечення та виробничі потужності.
Важливим для підприємства є знання власного місця серед конкурентів, а щоб його дізнатися та визначити, потрібно встановити як власні переваги та недоліки, так і конкуруючих фірм. Потрібно детально вивчити всі можливі методи забезпечення конкурентоспроможності, щоб обрати найкращий, або найбільш
підходящий. Кожне підприємство для себе обирає та встановлює методи підвищення конкурентоспроможності, виходячи з власних можливостей. Коли ми точно знаємо які є недоліки, ми можемо їх виправити, або так «подати» свої переваги, щоб наші мінуси йшли на другий план.
Про конкурентноспроможність нашого підприємства розмовляю з головним технологом ДП «Красилівський агрегатний завод» Миколою Поліщуком.
– Миколо Анатолійовичу, ні для
кого в наш час не є секретом, що
висока конкурентоспроможність
є основною умовою розвитку та
життєдіяльності підприємства. А
конкурентоспроможність підприємства – це здатність того ж самого підприємства створювати,
виробляти і продавати товари та
послуги, цінові й нецінові якості
яких привабливіші, ніж в аналогічної продукції конкурентів.
На мою думку, якщо ми сьогодні
не закладемо певні передумови, то
завтра можемо відстати, а це означає, що наше місце на ринку займуть інші
виробники аналогічної продукції? Світ не
стоїть на місці, а отже і підприємство має
виробляти товари, що відповідають часу
– Так! Світ не стоїть на місці, все рухається та розвивається. До того ж, бажання
та інтереси клієнтів теж змінюються. Щоб
не втрачати позиції на ринку, бути цікавим
споживачу постійно, ми вимушені впроваджувати певні інновації, створювати
нові продукти, змінювати технології виготовлення вже наявних товарів. Потрібно
передбачити, що споживачу буде потрібно
«завтра» і швидше інших це йому надати.
– Що ж робиться заводом у цьому надважливому напрямку подальшого розвитку?
– Робиться. Про це свідчить той факт,
що ДП «Красилівський агрегатний завод»,
як потужний виробничий комплекс має
власну програму підтримання конкурентноспроможності на високому рівні.
– А що ж представляє собою ця програма?
– Програма випуску нової продукції
включає в себе виготовлення авіаційної
техніки та продукції товарів народного
споживання.
– А конкретно?
– У Командування Повітряних
Сил Збройних Сил України виникла потреба в доукомплектуванні
авіаційних військових частин перехідними балками крильовими,
мотогондольними, та балками
спарками під літаки типу Су-27, а
також перехідними балками для
МБД3-У2Т-1, перехідними балками
для БД3-УМК-2Б під літаки типу
МіГ-29 для забезпечення застосування некерованого ракетного та
бомбардувального озброєння по

наземних цілях.
Враховуючи специфіку нашого підприємства по виготовленню знімного авіаційного озброєння, керівництвом нашого підприємства було направлено звернення до
Командування Повітряних Сил Збройних
Сил України, щодо освоєння та виготовлення Державним підприємством «Красилівський агрегатний завод» виробів:
«Балка перехідна крильова», «Балка перехідна мотогондольна», «Перехідна балка-спарка», «Перехідна балка для МБД3У2Т-1», «Балка перехідна БД3-УМК-2Б».
Звернення було обговорене на спільній
нараді, організованою за дорученням командувача Повітряних Сил Збройних Сил
України, яка проводилася в м. Вінниця за
участю представників нашого підприємства, керівників Державного концерну
«Укроборонпром», державних авіаційних
підприємств, військових представників
Міністерства оборони України, Озброєння
Збройних Сил України та представників
Командування Повітряних Сил Збройних
Сил України.
За підсумками наради начальником
Управління регулювання діяльності дер-

жавної авіації України було затверджене Спільне рішення про
організацію робіт з відновлення та
взяття на облік конструкторської
документації для виготовлення
перехідних балок, погоджених Командувачем логістики Повітряних
Сил Збройних Сил України, директором ДП «Красилівський агрегатний завод», начальником управління військових представництв
Міністерства оборони України.
Поставка зразків балок перехідних крильових та перехідних
балок для МБД3-У2Т-1 відбуватиметься, за спільним рішенням, у жовтні –
листопаді 2021 року.
Варто відмітити, що дві перехідні балки
для МБД3-У2Т-1, виготовлені у 2020 році
по контракту з інозамовником, успішно
експлуатуються за межами України.
– Це гарні новини. А що з товарами народного споживання?
– По товарах народного споживання
розроблена конструкторська документація та виготовлені зразки на твердопаливний котел з новим дизайном. На даний час
на виробництві виготовляється твердопаливний котел з так званими «мокрими» колосниками потужністю 16-20 та 26-30 кВт.
Вперше на виробництві було виготовлено
електроконвектор потужністю в 1.5 кВт.
– Розумію, що для впровадження нового виробу існує ряд передумов? «На коліні», як говориться не зліпиш, а потім і не
продасиш?
– Так! Перед запуском виробу у виробництво потрібно пройти ряд етапів. А це:
моніторинг ринку, визначення потреби,
розробка власної конструкторської документації, проектування оснащення, написання технологічних процесів, виготовлення, впровадження у виробництво
нових виробів, обрахунок матеріальних відомостей для проведення розрахунків собівартості та
прибутку від виробів.
– Кінцевий споживач про такий довгий шлях може тільки
здогадуватися…
– Так. Візьмемо, для прикладу ліжко для медзакладів. Ви,
вочевидь, вже помітили, що на
постійній виставці наших товарів,
що розташована в 95-у цеху, ліжко вже стоїть серед експонатів?
І називається цей виріб – «ліж-

ко функціональне секційне» для потреб
медицини. Так от, і цей виріб пройшов усі
необхідні етапи перед запуском у виробництво. Окремо вивчався попит на подібні
ліжка, їхня функціональність, надійність.
Проводилися консультації з практикуючими лікарями та керівниками медичних
закладів.
– А як керівництво підприємства ставиться до впровадження нових виробів?
– Попри те, що виготовлення нових
виробів на підприємстві займає значний
обсяг часу, керівництво ініціює їх розробку,
дає «зелену дорогу» для впровадження та
освоєння нових виробів.
– Як відомо, одним з основних факторів конкурентноспроможності підприємства є якість товарів?
– Так! На нашому підприємстві в повній
мірі діє управління якістю. В наш час існує
безліч аналогів, замінників товарів або
просто більш якісних продуктів. Люди можуть обирати той товар, який їх задовольняє за якістю. Тому ми повинні вкладати
безліч зусиль для забезпечення належної
якості товару, щоб мати можливість бути
гідним конкурентом не тільки на внутрішніх ринках, але й на зовнішніх.
– ДП «Красилівський агрегатний завод» намагається не пропускати жодної
профільної виставки. Чому?
– Відповідь проста. Відвідування виставок – це прекрасна можливість залучити
до співпраці нових партнерів, знайти клієнтів, дізнатися більше про своїх конкурентів
і розширити межі впливу на внутрішньому
та міжнародному ринках. Виставки надають можливість нам, як виробнику, зустрітися із замовниками в конкурентних
умовах та зробити відповідні висновки,
показати свої вироби та побачити вироби
конкурентів на власні очі, особисто поспілкуватися з потенційними покупцями.
Побувавши на виставках «Зброя та безпека-2021», а також раніше – на виставці
«Aqua –Term», ми визначили потреби ринку та зробили нові напрацювання по випуску нової техніки на 2022 рік.
– Дякую за інтерв’ю!
Отже, можемо зробити висновок, що
забезпечення конкурентоспроможності
підприємства є складним, але необхідним
процесом, особливо в ринковій економіці, а для підвищення конкурентоздатності підприємства є цілий ряд методів.
Вже можемо констатувати той факт, що
керівники та спеціалісти ДП «Красилівський агрегатний завод» намагаються
застосовувати всі наявні методи для підтримання конкурентноспроможності, що
дає можливість підприємству постійно
розвиватися, підвищувати якість продукції, прислухатись до потреб споживачів,
впроваджувати нові технології, оновлювати технічне забезпечення та виробничі
потужності.
Брав інтерв’ю
редактор газети АГРЕГАТНИЙ
Іван Длужневський
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ДБАЄМО ПРО
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
ПРАЦІВНИКІВ
Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 та карантинні обмеження загострили системні проблеми у багатьох галузях, зокрема й у соціальній сфері, які пандемія та її наслідки зробили особливо видимими. У багатьох суспільствах це призвело до дискусій
про міру відповідальності держави та роботодавців за добробут та соціальний захист працівників.
ДП «Красилівський агрегатний завод» є одним з найбільших підприємств на Красилівщині, а тому від початку карантину перед
керівництвом заводу, як і перед усією країною, постали проблеми, про які ніхто не міг здогадуватися до того. Ми пережили самі
важкі часи для нашого підприємства. Нелегко було. Пандемія коронавірусу, падіння продажів продукції. По всій Україні припинили роботу чимало підприємств. Окрім того, різко зросла вартість матеріалів та енергоносіїв.
Випробування пандемією – це випробування для всього світу. А на прикладі нашого підприємства можна було спостерігати як
велася боротьба за підприємство, за людей? Як висловився в одному з інтерв’ю директор ДП «Красилівський агрегатний завод»
Олександр Процюк – «Головним є те, що ми зуміли зберегти підприємство. Не допустили його банкрутства».
Зберегли підприємство – зберегли робочі місця, зберегли людей…
Про соціальний захист працівників підприємства розмовляю з головою профспілкового комітету ДП «Красилівський агрегатний завод» Миколою Галишем.
– Миколо Івановичу, Ви вже
тривалий час очолюєте профспілку підприємства, добре знаєте
виробництво, людей, проблеми та
шляхи їх вирішення.
Що робиться на заводу в плані
соціального захисту працівників у
цей непростий час?
– Після карантину, пов’язаного
з «КОВІД-19» наше підприємство з
першого червня 2021 року відновило роботу в штатному режимі,
що дало можливість та сподівання
покращити соціально-економічну
ситуація на підприємстві, покращити матеріальний та фінансовий
стан наших працівників.
Адміністрацією заводу, відповідно до колективного договору,
за погодженням з профспілковим
комітетом, було прийнято рішення
провести виплату винагороди за
результатами роботи 2019 і 2020
років (13-а зарплата).
За 2020 рік виплата проведена в
червні, а за 2019 рік буде проведена в серпні.
– А який стан справ з харчуванням працівників на підприємстві?
Відновлено в повному обсязі
роботу комбінату торгівлі і громадського харчування.
У зв’язку із зміною орендарів
покращилася якість обідів, кондитерських виробів, асортимент
продуктів та цінова політика. З
метою здешевлення вартості обідів в їдальні, знову ж таки, згідно
колдоговору, збільшено компенсацію на харчування працівникам
заводу.
– В якому розмірі конкретно
була надана матеріальна допомога працівникам від підприємства
та профспілки?
– Працівникам підприємства,
членам профспілки надається ма-

теріальна допомога, як за кошти
підприємства так і за кошти профспілки.
Так, з початку 2021 року надано
допомоги у розмірі:
– за кошти заводу – 51 тисяча
гривень;
– за кошти профспілки – 43 тисячі 400 гривень.
– Як усім має бути зрозумілим,
під час пандемії повинна зрости і
кількість медичних послуг, бо, як
відомо, немає нічого ціннішого за
життя та здоров’я. Як керівництво заводу та профспілка зреагу-

даються кваліфіковані послуги.
– А як йдуть справи з літнім
відпочинком? Раніше щорічно
працівники заводу та їхні діти
з задоволенням користувалися
можливістю літнього відпочинку,
що їм надавало керівництво заводу та профспілка.
– Працівникам підприємства та
їх сім’ям надана можливість відпочити на базах відпочинку Одеської
області «Мікрон» та «Гірний Орел».
До послуг працівників наша база
відпочинку «Корді», а оплата путівок здійснюється в розмірі 50%
від вартості путівки.

База відпочинку «Корді»
вали на ситуацію?
– На підприємстві працює медпункт, де працівникам надається безкоштовно перша медична
допомога. Три рази на тиждень
ведеться прийом та огляд працівників досвідченим лікарем КНП
«КРАСИЛІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ».
До послуг працівників працює
зубопротезний кабінет, де за доступними цінами працівникам на-

– Які ще допомоги отримують
працівники заводу?
Надаються спеціальні виплачувані відпустки при народжені дитини, проводів на військову службу, шлюбу працівника або його
дітей, також надається відпустка
одному із батьків, діти яких йдуть
у перший клас.
На честь ювілейних дат народження: 50, 55, 60 років та за сумлінну працю працівник підприєм-

ства нагороджується Почесною
грамотою та грошовою премією в
розмірі 500 гривень.
Також відпустка надається при
смерті одного із подружжя або
близьких родичів.
Згідно розділу 7 Колективного
договору, працівникам надаються пільги і компенсації при виході
на пенсію, працівнику надається
одноразова допомога при стажі
роботи: чоловіка – 25 років, жінки
– 20 років.
– Чи забезпечуються заводчани спецодягом?
– Так! Згідно колективного договору працівники забезпечуються спецодягом, взуттям, видаються захисні маски, та дезінфікуючі
засоби, тощо.
– Які ще можливості та пільги
отримують працівники заводу?
– Працівники, які проживають в
заводському гуртожитку, сплачуть
часткову вартість за проживання,
що становить 10-15% від загальної
вартості.
Також, працівники підприємства мають змогу отримати по
пільгових цінах товари народного
вжитку, які випускає підприємство, або в кредит.
За погодженням з профкомом,
адміністрацією заводу, бажаючим
надається безвідсоткова позика.
Працівникам заводу та їх дітям
видаються новорічні подарунки та
інше.
– Дякую за інтерв’ю!
Підводячи підсумки вищевикладеного, можна констатувати,
що працівники ДП «Красилівський
агрегатний завод» мають підтримку та соціальний захист від адміністрації заводу і профспілкового
комітету.
Брав інтерв’ю
редактор газети АГРЕГАТНИЙ
Іван Длужневський
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ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ УКРОБОРОНПРОМУ

ПАРЛАМЕНТ ПІДТРИМАВ ТРАНСФОРМАЦІЮ
УКРОБОРОНПРОМУ
13 липня, Верховна Рада України
проголосувала у другому читанні та
в цілому законопроєкт №3822 «Про
особливості реформування підприємств оборонно-промислового
комплексу державної форми власності».
За перетворення державних
оборонних підприємств у сучасні
оборонно-промислові компанії –
підзвітні державі, відкриті для інвесторів та прогнозовані для партнерів
– проголосували 256 народних депутатів.
Так, реформа передбачає перетворення державних та казенних
оборонних підприємств, що входять
до складу Укроборонпрому, на господарські товариства, які є гнучкішими за своєю організаційно-правовою формою. При цьому єдиним
власником (акціонером) перетворених підприємств державного ОПК
буде держава в особі Кабінету Міністрів України.
Крім того, усі новостворені госпо-

дарські товариства будуть згруповані в науково-виробничі об’єднання
за галузевим принципом: бронетехніка, радарні системи, високоточне
озброєння та боєприпаси, морські
системи, авіаремонт та спецекспортери.
Сам Концерн також буде перетворено в акціонерне товариство,
100% акцій якого належатиме державі, та виконуватиме роль корпоративного центру, а отже, візьме на
себе лідерство в усіх організаційних
перетвореннях підприємств-учасників, а згодом і у залученні інвестицій.
Загалом вертикально-інтегрована модель управління дозволить
посилити обороноздатність України,
структурно перезавантаживши 118
розрізнених підприємств Укроборонпрому, 21 з яких знаходиться на
тимчасово окупованих Росією територіях.
Закон запроваджує сучасну модель корпоративного управління на
перетворених підприємствах-учас-

никах Концерну, яка покликана убезпечити їх від корупційних ризиків,
конфлікту інтересів та прямого політичного впливу.
У
новостворених
товариств
з’явиться можливість залучати прямі (зокрема, іноземні) інвестиції з
метою виготовлення сучасних зразків озброєння та військової техніки
передусім для потреб Збройних сил
України.
Усі кошти від реалізації надлишкового та непрофільного майна

будуть направлені виключно на потреби перетворених підприємств:
на розвиток і модернізацію виробництва, фінансування науково-технічних розробок, інноваційну діяльність, підвищення рівня соціального
захисту працівників тощо. Ці кошти
не зможуть бути виведені з галузі.
Насамкінець
трансформація
Укроборонпрому дозволить оздоровити підприємства-учасники на всіх
рівнях: фінансовому, соціальному та
виробничо-технологічному.

УКРОБОРОНПРОМ ВАКЦИНУЄ СВОЇХ
ПРАЦІВНИКІВ ВІД COVID-19
У червні поточного року розпочалося колективне щеплення проти
COVID-19 працівників Державного
концерну «Укроборонпром» та підприємств-учасників. Першу дозу
вакцини в рамках корпоративної
програми вже отримало понад 2000
осіб.
Імунізація відбувається в окремих пунктах, обладнаних відповідно
до вимог МОЗ України. Усіх охочих
щеплять мобільні бригади медиків.
«Підприємства
Укроборонпрому віднесені до об’єктів критичної
інфраструктури країни, тому нам
надважливо захищати тих, хто захищає нас. Військових ми щепили
з самого початку кампанії, а наразі,
у рамках Дорожньої карти, імунізуємо й працівників підприємств

критичної інфраструктури. Ми дякуємо всім, хто вакцинується, за
відповідальне ставлення до свого
здоров’я», – наголосив Головний
державний санітарний лікар України
– заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.
Наразі в Україні вакцинують медиків, працівників закладів охорони
здоров’я, мешканців і персонал будинків для людей поважного віку та
спеціалізованих інтернатів, соціальних працівників, священнослужителів, освітян, військовослужбовців,
представників інших структур державної безпеки тощо.
«Як соціально відповідальна
компанія ми запропонували всім нашим працівникам зробити щеплення проти коронавірусу, безперечно, з

урахуванням протипоказань за станом здоров’я, – зазначив директор з
управління персоналом Укроборонпрому Іван Афонін. – Другий етап
імунізації відбудеться за 28 діб з
моменту щеплення першою дозою
вакцини».
Нагадаємо, що першим підприємством Концерну, працівники якого пройшли щеплення від COVID-19,
став Львівський бронетанковий
завод. Початкову дозу вакцини там

отримали ще у квітні.
Дізнатися більше про вакцинацію можна на сайті vaccination.
covid19.gov.ua та за телефоном контакт-центру 0 800 60 20 19.
Варто зазначити, що ДП «Красилівський агрегатний завод» – одне
з небагатьох підприємств УКРОБОРОНПРОМУ, де одними з перших
було організовано вакцинацію. На
сьогодні вже вакциновано 83 працівника.

АГРЕГАТНИЙ
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ГАРЯЧІ ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЙ
Нові правила призначення і нарахування субсидій викликають багато запитань у існуючих та
потенційних отримувачів. Міністерство соціальної політики України відібрало питання, що
найчастіше зустрічаються, і підготувало вичерпні відповіді

Які документи потрібні для переоформлення житлової субсидії згідно з новими правилами?
– Як і раніше, у загальному випадку, для призначення субсидії потрібно подати заяву відповідної форми і
декларацію.
– Для отримання бланків і подання документів обов’язково особисто приходити до управління соціального захисту?
– Ні. Міністерство соціальної
політики України вже довело до відома структурних підрозділів з питань соціального захисту і територіальних громад нові форми бланків
відповідних документів: заяви про
призначення та надання житлової
субсидії й декларації про доходи
і витрати осіб, які звернулись за
призначенням житлової субсидії.
Отримати їх можна безкоштовно і
надаються вони у разі звернення
громадянина безпосередньо до органу надання субсидій. Але їх також
можна роздрукувати з сайту Міністерства соціальної політики (у цьому людям похилого віку можуть допомогти діти, онуки, знайомі). І тоді
нікуди не треба ходити.
Заповнивши ці форми, можна
відправити їх поштою на адресу
місцевого управління соціального
захисту населення (адреси управлінь вказані на сайтах регіональних
органів виконавчої влади, а також
на сайті Міністерства соціальної по-

літики).
Також документи можна подати:
– уповноваженій посадовій особі
виконкому місцевої ради територіальної громади;
– у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) територіальної
громади.
Вони протягом трьох робочих днів
передадуть заповнені документи

надісланні документів можуть допомогти діти, онуки, сусіди, знайомі.
Люди поступово адаптуються до
технічних новацій. І кількість звернень в електронній формі постійно
зростає.
– Як діяти мешканцям громад, які
були укрупнені шляхом об’єднання?
– З питаннями оформлення субсидій громадяни можуть звертатися

структурному підрозділу з питань
соціального захисту населення.
Можна також заповнити бланки в
електронному вигляді і надіслати їх
електронною поштою.
– Більшість отримувачів субсидій
– пенсіонери, які не вміють користуватися інтернетом і звикли всі
питання вирішувати особисто. Як
тут бути?
– Пенсіонерам у заповненні та

до:
– старост,
– виконкому територіальної громади,
– структурного підрозділу з питань соціального захисту громади,
– Центру з надання адміністративних послуг (ЦНАП) територіальної
громади,
– органу соціального захисту держадміністрації району.

– До якого часу можна подати документи на отримання субсидії в
неопалювальний період?
– Для громадян, які мають оновити документи для призначення субсидії, перехідний період триватиме
з травня до кінця вересня, тобто, подавати документи можна протягом
п’яти місяців. При цьому, незалежно
від строку звернення, субсидія буде
призначена і нарахована з травня.
– Чи всім одержувачам необхідно
подавати документи для продовження отримання субсидії?
– Ні. Відповідно до рішення Уряду
від 19 травня цього року встановлено, що розгляд питань щодо призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які
отримували житлову субсидію в
опалювальному сезоні 2020-2021
років, проводиться без звернень
громадян, крім домогосподарств,
яким житлова субсидія:
– надавалася у грошовій безготівковій формі;
– була призначена за фактичним
місцем проживання особам, які
орендують житлові приміщення
на підставі договору найму; індивідуальним забудовникам, будинки
яких не прийняті в експлуатацію;
внутрішньо переміщеним особам;
– була призначена без урахування
окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), які не проживають за місцем реєстрації.
(Продовження в наступному номері)

ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ COVID-19

В Україні почався п’ятий етап
вакцинації проти COVID-19: відтепер усі категорії громадян, незалежно від віку і професії, можуть
отримати вакцину.
В Україні щеплення здійснюють вакцинами Comirnaty/Pfizer-

BioNTech,
CoronaVac/Sinovac
Biotech, AstraZeneca (Covishield,
SKBio) і Moderna. Усі вони вимагають отримання двох доз для повної вакцинації.
«Ми отримуємо все більше вакцини проти COVID-19 і створюємо
все більше пунктів, центрів, мобільних бригад для імунізації. Це
дає змогу відкрити вакцинацію
для всіх охочих і захистити якомога більше людей від коронавірусної хвороби, зокрема від нового
штаму «дельта», який уже дістався
до України. Водночас у пунктах і
центрах вакцинації першочергово
прищеплюватимуть літніх людей,
людей із хронічними хворобами й
інші вразливі групи населення», –
сказав міністр Ляшко.

Із відкриттям 5-го етапу запис у
чергу на вакцинацію через сайт чи
мобільний застосунок «Дія» перестає працювати, адже тепер кожен
охочий може записатися безпосередньо на щеплення.
Записатися на вакцинацію від
COVID-19 можна у пункті щеплень,
який діє у Центрі первинної медичної допомоги, який знаходиться за адресою: м. Красилів, вул.
Центральна 33, або зателефонувавши до свого сімейного лікаря,
або в реєстратуру закладу. Також
можна звернутися на щеплення до Центру масової вакцинації,
який почав працювати з 24 липня
2021 року за адресою: м.Красилів,
пл. Незалежності, 2 (І-й поверх

приміщення адмінбудинку Красилівської міської ради), він працює
у будні і у вихідні дні. Вакцинація
проводиться в порядку живої черги з дотриманням карантинних
вимог (наявність захисної маски
та дотримання соціальної дистанції).
Єдиним надійним та дієвим захистом проти COVID-19 є вакцинація. Навіть якщо Ви й захворієте,
щеплення допоможе вберегти від
важкого перебігу недуги та летальних наслідків.
Вакцинація = Захист!
Лікар-епідеміолог
Красилівського відділення
С.П.Качан
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ПЕРШИЙ ВИПУСК ШКОЛИ
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
ІНЖЕНЕРІВ-КОНСТРУКТОРІВ
Відбувся перший випуск Школи професійного розвитку інженерів-конструкторів – спільного
проєкту Укроборонпрому і Національного технічного університету
України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського».
Нові фахові знання отримав 41
працівник підприємств Концерну.
Навчальний курс складався з
трьох ключових модулів: системної інженерії, сучасних інформацій-

них технологій
у проєктуванні та виробництві наукомісткої продукції, а також розвитку
підприємства й управління інноваційними проєктами та програмами.
«Ми маємо намір перетворити
цей короткостроковий навчальний курс на повноцінну освітню
магістерську програму. Долучатися до неї зможуть не лише фахівці
Укроборонпрому, а й представники
приватних підприємств, що виготовляють озброєння та військову

ВІЗИТ НА ПІДПРИЄМСТВО

12 липня 2021 року на запрошення директора заводу Олександра
Процюка та голови первинної організації профспілки Миколи Галиша
з робочим візитом ДП «Красилівський агрегатний завод» відвідали:
Сергій Черешня – директор центру
зайнятості Хмельницької області та
голова профспілок Хмельниччини
Олег Сковородніков.
Поважні гості побували на виробничих підрозділах заводу, об’єктах
соціально-культурного призначення
– гуртожитку, медпункті. Ознайомилися з продукцією заводу на постійній виставці в складальному цеху
підприємства, а також об’їхали територію заводу, де їм було продемонстровано водосховище, транспортний цех, автомийка, теплиці, їдальня
тощо.
Великий інтерес посадовців викликав виріб підприємства «Малюк». Представник Міністерства
оборони України Володимир Кухарчук розповів призначення, конструкцію, дальність ураження та інші
особливості «Малюка». Гості мали
можливість особисто перевірити
технічні можливості та провести навчальну стрільбу. Після цього в залі
засідань відбулася зустріч Сергія
Черешні та Олега Сковороднікова з
представниками трудового колективу, в якій взяли участь: Олександр

Процюк – директор заводу, Микола
Галиш – голова первинної організації профспілки, а також 60 осіб з числа представників колективу.
Тема зустрічі – невиконання
ст.471 Закону України «Про зайнятість населення».
Як відомо, Кабінет Міністрів України прийняв Постанову 22 квітня
2020 року № 306, якою затвердив
«Порядок надання та повернення
коштів, спрямованих на фінансування по частковому безробіттю
на період карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-COV-2. Цей порядок визначає механізм надання коштів, спрямованих на фінансування
допомоги по частковому безробіттю
на період карантину, який встановлюється Кабінетом Міністрів, повернення зазначених коштів у разі
порушення гарантій зайнятості осіб,
яким виплачувалася така допомога,
а також її розмір.
Така допомога надається з розрахунку двох третин мінімальної
заробітної плати встановленої Законом. Розмір зазначеної допомоги
не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати. Рішення
про надання або відмову в надані

техніку, а також студенти, які хочуть працювати у майбутньому в
оборонній галузі», – зазначив генеральний директор Концерну Юрій
Гусєв.
Нагадаємо, Школу професійного
розвитку інженерів-конструкторів
було започатковано 20 квітня поточного року. Реалізація навчальної програми в рамках виконання
доручення Президента України Володимира Зеленського є частиною
договору про співпрацю між Концерном і КПІ, укладеного в лютому
2021 року.
«Партнерство
з
Укроборондопомоги при частковому безробіттю на період карантину приймається обласними центрами зайнятості.
До грудня 2020 року Центр зайнятості справно перераховував кошти
по частковому безробіттю на розрахунковий рахунок заводу, які в той
же день зараховувалися на картки
працівників заводу. А з грудня 2020
року по червень 2021 року Центр
зайнятості заборгував працівникам
підприємства 7,8 мільйонів гривень.
На ці та інші питання давали відповіді Сергій Черешня та Олег Сковородніков.
В ході зустрічі було вироблено
рішення, що Центр зайнятості та
рада Федерації профспілок області направлять листи звернення до
Прем’єр-Міністра України, народним
депутатам від Хмельниччини, голові
Верховної ради, щодо погашення заборгованості по частковому безробіттю на період карантину.
Зустріч пройшла в конструктивному руслі.
За наявною інформацією, від голови профспілок області, спільно з
обласним Центром зайнятості, було
підготовлено і направлено 17 листів.
Директор підприємства Олек-

промом щодо освітніх програм і
проєктів є для нас надзвичайно
важливим, тому ми й надалі працюватимемо у цьому напрямку»,
– зазначив ректор КПІ імені Сікорського Михайло Згуровський.
Серед випускників Школи професійного розвитку інженерів-конструкторів був і представник нашого підприємства. Свідоцтво
про підвищення кваліфікації з рук
Генерального директора УКРОБОРОНПРОМУ Юрія Гусєва отримав
і головний інженер ДП «Красилівський агрегатний завод» Артур Побережний.

сандр Процюк від імені застрахованих осіб – працівників заводу, звернувся до Прем’єр-міністра України
Д. Шмигаля з даною проблематикою.
Дуже сподіваємося на позитивну
реакцію можновладців.
Як відзначалося на зустрічі, у разі
ігнорування вирішення проблеми
колектив залишає за собою право
звернутися до суду.
Голова п/о ПАУ на ДП «КАЗ»
М. Галиш
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ПОХІД У ДОРОСЛИЙ СВІТ

Діти просто обожнюють заглядати у дорослий світ. А що може бути привабливішим
за похід на справжній завод? Адже за дверима прохідної ховається справжня казка,
про яку мріє кожна дитина.
Вже минуло кілька тижнів, як учні 2-А класу Красилівської ЗОШ №1 на літніх канікулах, але незабутні враження від вишуканої екскурсії на Красилівський агрегатний
завод залишаються у пам’яті яскравими подіями.
ДП КАЗ заснований у далекому 1968 році. Завод йде в ногу з часом та вчасно орієнтується на випуск продукції необхідної саме зараз. За змістовною розповіддю екскурсовода учні дізналися, що спочатку це було виготовлення виробів для авіатехніки,
а у 2000 році на підприємстві розпочалася розробка конструкції паливних котлів. У
2001 році заводом було вироблено перший зразок котла ,,Вулкан ‘’. Підприємство виготовляє бомбові тримачі та пускові тримачі для літаків СУ та МіГ, а також механічну
частину ПТРК Стугна-П. Війна на сході нашої держави внесла свої корективи у діяльність Красилівського агрегатного заводу, і у 2015 році виготовляється партія автоматів «Малюк». За словами екскурсовода, завод постійно модернізується, і тому має
кваліфікованих працівників, які працюють на чотирьох нових верстатах з числовим
програмним керуванням. За одним із них працює тато учениці Соломії Пасіченко. На
заводі також працюють інші батьки наших учнів, зокрема, Бачинський С.В. – заступником директора з виробництва, який супроводжував екскурсію та детально розповідав про процеси виробництва, за що ми йому щиро дякуємо.
Діти отримали масу задоволення, коли тримали у руках автомат «Малюк», розглядали різні моделі котлів, процеси виробництва та зварювання, склади з готовою продукцією. Враження від екскурсії та спілкування з екскурсоводом – незабутні! Візит
на завод зарядив та породив бажання бачити та знати все більше, любити своє місто, знайомитися з різними професіями. Красилівський агрегатний завод – гордість
не тільки Красилова, а й України. Незважаючи на всі труднощі сьогодення, завод
працює та нарощує темпи виготовлення військової продукції та товарів народного
споживання. Зазначу, що завод був і залишається одним із провідних підприємств
машинобудування.
Учнівський колектив щиро дякує організатором і керівництву заводу за цікаву екскурсію. Було пізнавально, діти дізналися багато нового, із захопленням слухали нову
інформацю та історії, яких ще не знали. ДП КАЗ – втілення в життя національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
Щиро дякуємо за екскурсію!
Учні 2-А класу та класний керівник Наталія Козак
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
Тарифи на
тепло відтепер
визначатиме
місцева влада,
а не держава
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики
та житлово-комунальних послуг (НКРЕКП), заявила про те, що підготувала
постанову, якою затверджує передачу повноважень з питання затвердження тарифів. Йдеться про
те, що цим будуть займатися місцеві влади.
Таке рішення було прийнято після довгих обдумувань ситуації. Важливо,
щоб місцева влада могла
самостійно встановлювати тарифи. У кожному місті є особливості.

Шахраї продовжують
«заробляти»
на довірливих
подолянах
До підрозділів поліції Хмельниччини із заявами про шахрайства звертаються ошукані особи.
Житель м. Красилова, намагаючись придбати кросівки по оголошенню в
одній із соціальних мереж, перерахував невідомій особі 2880 гривень, однак
товар до цього часу так і не отримав.
Жителька м. Хмельницького, під приводом купівлі вазонів на одному із
торгівельних майданчиків, перерахувала 7839 гривень, після чого зв’язок з
продавцем перервався.

ПРОКУРАТУРА ІНФОРМУЄ
Хмельницькою окружною прокуратурою у судовому порядку забезпечено стягнення коштів на користь об’єднаних громад внаслідок
незаконних порубок лісу
Органи прокуратури, реалізуючи
конституційну функцію представництва інтересів держави в суді, проводять систематичну роботу щодо
усунення порушень вимог природоохоронного законодавства у сфері
охорони, використання і відтворення природних ресурсів на території
Хмельницького району.
Так, упродовж вересня 2019 року
встановлено факти незаконної порубки лісу, а саме: дерев порід «дуб»
та «ясен» в урочищі «Кульчини», що
розташоване на території Красилівської міської ОТГ та в урочищі «Терешки» – на території Антонінської
селищної ОТГ, які відносяться до
Антонінського лісництва державно-

Автоматичне списання боргів
з рахунків українців:
як це працює
Міністерство юстиції дозволило
банкам автоматично списувати з
рахунків українців борги на вимогу
державних і приватних виконавців.
Раніше ця процедура застосовувалася тільки щодо боржників з аліментів, але тепер її розширили на
інші види боргів.
Повноцінно процедура запрацювала з 6 липня 2021 року.
Які види боргів спишуть автоматично?
Раніше це було
можливо тільки при
заборгованості
за
аліменти, але тепер
процедуру розширили на борги за:
– житлово-комунальні послуги;
– штрафи (зокрема, за порушення
правил дорожнього
руху);
– зарплати.
Як відбуватиметься процедура
списання коштів?
– державний чи приватний виконавець за допомогою Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) направляє в банки
вимогу на отримання інформації про
рахунки боржника;
– банки протягом однієї робочої
години після отримання вимоги повинні надати інформацію;
– виконавець за допомогою
АСВП направляє в банки, де відкри-

ті рахунки боржника, постанову про
арешт коштів;
– банки арештовують кошти і повідомляють про це виконавця;
– виконавець створює платіжні
вимоги на примусове списання коштів і направляє їх банкам;
– банки примусово списують
кошти з рахунків боржника і перераховують їх на рахунки виконавчої
служби;

– кошти потрапляють до стягувача боргу.
Що робити, щоб кошти не списали?
Щоб кошти не було списано, борг
потрібно буде погасити самостійно.
Погасити борг можна в будь-якому банку або в особистому кабінеті
свого онлайн-банкінгу.
Також це можна зробити через
термінал, ввівши реквізити органу
виконавчої служби.

Незаконні порубки лісу на Красилівщині
го підприємства «Старокостянтинівське лісове господарство».
За результатами проведеного
досудового розслідування Державною екологічною інспекцією у
Хмельницькій області проведено
розрахунки шкоди, завданої навколишньому природному середовищу,
внаслідок незаконних порубок лісу,
зокрема, урочищі «Кульчини». Розмір шкоди склав 97916,44 гривень
та в урочищі «Терешки» – 44382,82
гривні.
У зв’язку з цим, 15.04.2021 Хмельницькою окружною прокуратурою в
інтересах Держекоінспекції у Хмельницькій області подано позовну
заяву до державного підприємства «Старокостянтинівське лісове
господарство» про відшкодування
збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища,

зокрема, в частині незабезпечення
охорони, захисту, відтворення, підвищення продуктивності лісових
насаджень зі сторони постійного лісокористувача.
22.06.2021 рішенням Господарського суду Хмельницької області
вищевказаний позов задоволено у
повному обсязі та стягнуто на спеці-

альні рахунки Красилівської міської
ради та Антонінської селищної ради
кошти в розмірі 97916,44 гривень та
44382,82 гривні відповідно.
Заступник керівника Хмельницької окружної прокуратури
В. Довгань
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Наше здоров’я - в наших руках
Шкідливо взагалі не засмагати
Світлошкірі люди в усьому світі часто намагаються уникати перебування
на сонці, щоб не потрапити під вплив шкідливих ультрафіолетових променів.
Однак наскільки це правильне рішення – відмовитися зовсім від засмаги?
На це питання відповіла лікар-дерматолог, трихолог і косметолог Тетяна Єгорова.
За її словами, всім людям, навіть з дуже світлою шкірою, потрібні сонце і
сонячні промені, хоча б мінімально.
«Зовсім не виходити на сонце теж шкідливо: тоді не отримаєш достатньо
вітаміну Д. Але при цьому варто
розуміти, що все повинно бути в
міру. Головний принцип при виході під сонце – НЕ обгорати », – цитує Єгорову видання« Аргументи і
факти ».
Лікар пояснила, що шкіра починає обгорати в той момент, коли
ви відчуваєте, що вас «припікає».
Тоді потрібно йти в тінь, або користуватися кремами.

Лікар розповіла, як правильно
пити каву в спеку
Багато людей не уявляють свого дня без кави й пити її в спеку допустимо,
якщо ви готові до додаткового навантаження на організмі. Лікар-кардіолог
Асият Хачирова розповіла, яких рекомендацій варто дотримуватися, щоб не
нашкодити здоров’ю.
Відомо, що кава у великій кількості здатна зашкодити здоров’ю, особливо, якщо пити її часто в жарку погоду.
Річ у тому, що кофеїн “виганяє” рідину
з організму, тому може призвести до
зневоднення. Щоб цього уникнути,
кардіолог радить кожну чашку кави
запивати склянкою звичайної води
для відновлення водного балансу.
Крім того, напій, який бадьорить, додатково навантажує серце і судини,
тому від кави в спеку зовсім варто
відмовитися людям, які страждають
від гіпертонії (підвищеним тиском) і
проблемами з серцем. Якщо ж, без кофеїну ніяк не можна, тоді випивайте не
більш трьох маленьких чашок.
Найкраще напій вживати в першій половині дня, до 11 години, коли на вулиці ще не дуже жарко, а ось у другій половині дня каву варто обмежити, щоб
убезпечити своє здоров’я.

Психологи назвали причину ранньої
смерті одружених чоловіків
Дослідники проаналізували дані 10 тисяч чоловіків, які вони відстежували
протягом більш ніж 30 років.
Причину передчасної смерті чоловіків, які перебували у шлюбі, з’ясували психологи з Тель-Авівського університету. До невтішних висновків дослідники прийшли на основі даних 10 тисяч ізраїльських чоловіків, які вони відстежували
протягом 32 років.
З’ясувалося, що одружені чоловіки можуть померти через незадоволення подружнім життям.
«Коли ми більше знаємо про зв’язок
між психологічним благополуччям і фізичним здоров’ям, ми виявили, що задоволеність шлюбом на початку дослідження була прогностичним фактором
смерті загалом і смерті від інсульту», –
пишуть автори дослідження.
Чоловіки, незадоволені своїм шлюбом, вмирали на 19% частіше, ніж ті, хто
був задоволений стосунками, що склалися в шлюбі.

Свербіж від укусу комара: 4 ефективних
засоби його усунення
Улітку укуси комарів — звичайне явище. Найчастіше у людей місце укусу
починає свербіти та стає червоним. Як в домашніх умовах зупинити свербіж,
і коли варто звертатися до лікаря, повідомляє Ukr.media.

4 ефективні засоби які допоможуть при укусі.

Медичний спирт
Якщо ви відразу помітили, що вас вкусив комар, то необхідно протерти
це місце медичним спиртом. Він продезінфікує уражену ділянку, а також надасть охолоджуючу дію на шкіру в міру випаровування. Але надмірна кількість спирту може привести до подразнення і сухості шкіри.
Чайний пакетик
Найчастіше всі ми чуємо про застосування використаного чайного пакетика для зняття набряклості очей. Але цей засіб є хорошим
засобом від укусів. Ефективним
буде як чорний, так і зелений чай.
Візьміть чайний пакетик, помістіть
його в чашку, залийте окропом і
дайте воді охолонути, після чого
прикладіть до ураженої ділянки
шкіри.
Алое вера
Можна взяти шматочок як живої рослини, так і застосовувати гель алое
вера. Засіб незамінний при сонячних опіках, прищах, укусах комарів та інших
проблемах, оскільки має протизапальні властивості. Як тільки алое вера потрапляє на шкіру, відразу з’являється відчуття прохолоди.
Мед
Мед має антисептичні та антибактеріальні властивості, які зменшують запалення і запобігають потраплянню інфекції в кров. Але мед можна використовувати тільки, якщо ви знаходитесь вдома. На вулиці він може залучити не тільки комарів, але і бджіл.
Коли варто звернутися за медичною допомогою:
– місце укусу доставляє сильний дискомфорт;
– свербіж і почервоніння не проходять протягом декількох днів або стають гіршими;
– місце укусу знаходиться в ротовій порожнині, горлі або біля очей;
– якщо почервоніння навколо укусу досягає 10 і більше сантиметрів;
– на ураженій ділянці з’явився набряк або гній;
– після укусу підвищилася температура тіла, опухли залози.

Вчені створили замок для рота, що
дозволяє боротися із зайвою вагою
Інженери з Нової Зеландії представили «перший в світі пристрій для
схуднення», як вони самі його назвали. Він фіксується на зубах за допомогою спеціальних болтів і блокує щелепу. Таким чином, людина не в змозі
їсти тверду їжу, змушена обмежувати раціон і харчуватися тільки м’якими
продуктами.
При цьому девайс не заважає дихати і розмовляти. Ноу-хау вже випробували на людях.
Як показують результати, поставивши такий «замок», людина в середньому може втратити більше 6 кг за два тижні. Як тільки вчені розповіли
про свій винахід в інтернеті, на них обрушився шквал критики. Їх новинку
порівняли із середньовічним знаряддям тортур, а метод схуднення назвали «негуманним».
Негативна реакція в соцмережах змусила творців пристрою випустити
пояснення. За їх словами, вони придумали його для людей, яким потрібна
операція, але провести
її лікарі не можуть через зайву вагу пацієнтів. Девайс вирішує цю
проблему і допомагає
дотримуватися дієти,
не зазіхаючи на шкідливі продукти. Встановити його можна за
допомогою стоматолога і зняти в будь-який
момент.
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Таємниці та чудеса світу,
загадки історії

Москва згоріла від ядерного вибуху?
Причини загальновідомої пожежі,
що сталася в Москві у 1812 році, обговорювались неохоче. Для росіян
сам факт здачі стародавньої столиці наполеонівським військам був
вкрай неприємний, тому самі ж росіяни не любили нагадувань про це.
Для французів перекази про те, що
вони спалили величезне місто, теж
були свідченням ганьби, несумісної
з роллю передової цивілізованої нації. Небагато залишились в тодішній
Москві і свідків пожежі, які могли би
чітко і детально розповісти про цю
подію: майже все населення Москви
незадовго до пожежі покинуло місто, а бійці французької армії масово
гинули під час відступу з Росії.
У романі «Війна і мир» Лев Толстой,
розібравши можливі версії робить
висновок, що Москва не могла вціліти, бо у місті не було дисципліни
і порядку. А тому будь-яка, навіть
найдрібніша іскорка могла стати
полум’ям, а полум’я перерости у руйнівну для всього міста пожежу.
Та все ж, нещодавня знахідка змушує зробити нові, зовсім несподівані припущення про причини пожежі
у Москві, що сталась 1812 року.
…Зовсім нещодавно московський
чиновник купив закинутий давній
маєток на півдні Франції, в околицях
Тулона. Після оформлення всіх документів на володіння маєтком, він
почав робити ремонт старовинного
особняка. Переносячи меблі, що стояли в одній з кімнат, новий власник
маєтку знайшов в потайній скриньці
письмового столу щоденник якогось
Шарля Артуа, лейтенанта наполеонівської армії. У цьому щоденнику
описувались події, що відбувались
в Москві у 1812 році, а також подробиці повернення армії Наполеона з
Росії. Зараз проводяться експертні
оцінки рукописів з цього щоденника,
але сам власник поділився перекладами знайдених у маєтку записів.
«Я стояв у дворі великого будинку,
в Москві. Невисоке сонце заливало
місто золотистим світлом. Раптово
засвітилось друге сонце, – яскраве,

біле, сліпуче. Воно з’явилось вище,
ніж перше, справжнє сонце, і світило не більше п’яти секунд. Проте,
цих п’яти секунд було достатньо,
щоб обпалити обличчя Поля Берже,
який відпочивав на балконі. Стіни
та покрівля будинку почали диміти.
Я наказав солдатам вилити на покрівлю кілька десятків відер води,
і лише завдяки цьому вдалось врятувати будинок. В інших будинках,
розташованих ближче до новоявленого сонця, почались пожежі. Саме
цей загадковий небесний спалах і

чи від чогось іншого, але всі наші
люди потерпають від найжорстокішого кривавого проносу. Слабкість
у всьому тілі, запаморочення, безкінечна нудота, додають нам нещасть. І ці біди переживаємо не
лише ми, бо те ж саме відбувається зі всіма батальйонами нашого
полку, зі всіма полками, що перебувають в Москві. Лікарі підозрюють
дизентерію або холеру і рекомендують швидше покинути це негостинне місто. Нещодавно приїздив П’єр
Дюруа. Його загін стоїть в десяти

спричинив страшні пожежі, від яких
згоріла Москва».
В знайденому щоденнику цікаво
описується втеча наполеонівських
військ з Росії. Відомо, що французи
відступали, рухаючись майже зруйнованою Смоленською дорогою.
Нестача продовольства і корму для
коней, відсутність зимового обмундирування перетворили ще недавно
могутню армію на натовп зневірених, вмираючих людей.
Та чи тільки «генерал Мороз» і «генерал Голод» були тими бідами, які
знищили французьке військо? Ось
що про це пишеться в щоденнику:
«Навколо
тривають
пожежі.
Будинок, в якому ми розквартировані, вцілів, але, як на зло, ми переживаємо нову напасть. Від гнилої
російської води, недоброякісної їжі

верстах від московської застави,
всі здорові і веселі. Щоправда, їм не
дають спокою російські партизани.
Побачивши наш тяжкий стан, він
зразу вирушив назад, бо боявся підхопити заразу».
Через тиждень в щоденнику був
зроблений такий запис:
«Почало випадати волосся. Я розказав про цю неприємність Жірдену,
і виявилось, що й у нього теж такі
ж проблеми. Боюсь, що скоро весь
наш загін, або навіть весь полк стане полком лисих. Багато коней важко хворі, і це ставить у глухий кут
ветеринарів. Як і лікарі, ветеринари
теж не можуть нічого вдіяти з цією
бідою».
«Нарешті рішення прийнято – ми
покидаємо Москву. Покидаємо,
нічого не добившись, уражені не-

дугою, ослаблені, немічні, безсилі.
Лише надія побачити рідну Францію
надає нам сил, інакше ми воліли б
просто лягти на землю і померти –
настільки тяжкий наш стан».
Сторінки щоденника, де описаний
відступ французів, сповнені важких
переживань: загін Артуа втрачав
людей щодня, але не в боях, бо воювати вони були не в силах, а від
слабкості і виснаження, спричинених невідомою хворобою. Провізії
не вистачало, а якщо й вдавалось
щось з’їсти – їжа не переварювалась знесиленим організмом. Тіла
солдатів покрились гнійниками і виразками. Гинули і люди, і коні.
Значна частина наполеонівської
армії загинула на території Росії.
Шарль Артуа від хвороб став інвалідом. Відразу після повернення до
Франції його було відправлено у відставку, проте він прожив ще недовго
і помер у віці тридцяти двох років.
Новий власник маєтку, який, до
речі, є кандидатом фізико-математичних наук, ознайомившись з рукописом і проконсультувавшись з
фахівцями, висловив припущення:
під час перебування в 1812 році в
Москві французької армії, по місту
був завданий повітряний ядерний
удар! Світлове випромінювання
спричинило пожежі, а проникаюча
радіація – тяжку променеву хворобу,
яка й підкосила французьку армію.
Але ж звідки ядерна бомба взялась у ті часи? По-перше, причиною
вибуху могла виявитись не бомба, а
падіння метеорита з антиречовини.
Теоретична ймовірність цієї події незначна, але й не нульова. По-друге,
удар міг бути завданий «Великими
Древніми», якоюсь невідомою нам
тепер криптоцивілізацією. Існує й
така теорія, що частина енергії, яка
вивільняється під час некерованої
ядерної реакції, переміщується в
часі як в минуле, так і в майбутнє.
Саме з майбутнього міг долетіти до
армії Наполеона відгомін ядерного
вибуху.
…То як же було насправді?

Це городище розміщене в урочищі
Замчиська і являє собою округлий
дитинець, укріплений навколо валом
і ровом. Залишки давньоруського городища в м. Красилові датуються X—
XII століттями.
Перша письмова згадка про Красилів збереглася в акті від 16 січня
1444 року, за яким литовський князь
Свидригайло в жалуваній грамоті надавав своєму васалу (слузі) Михайлу

Олехновичу «за його вірну службу» у
володіння села Кременецького повіту,
у тому числі «Красилів над Случем».
Хоча серед дослідників минувшини
називається ще одна дата — 1437
рік. Йдеться про іншу жалувану грамоту того ж князя, надану Михайлу
Олехновичу. Протягом 1497 −1620 рр.
Красилів був власністю Острозьких. В
цей час засновується Красилівський
замок.

З історії Красилова
Найдавніші поселення на Красилівщині відносяться до доби неоліту (VI—
III тис.до н. е.) на річці Бужок біля села
Котюржинці. Неукріплені поселення
скіфів-орачів археологи знайшли біля
сіл Вереміївка, Заруддя, Пашутинці,
Корчівка. Відомі також поселення
черняхівців поблизу сіл Западинці,
Мотрунки. Поселення трипільців за-

фіксовані біля сіл Западинці, Мала
Клітна, Пашутинці, Вереміївка.
Літописи стверджують існування
тут в XII столітті так званої Болоховської землі, до складу якої входила
східна частина сучасної Красилівщини. Досі збереглися в районі села
Берегелі на лівому березі річки Бужок залишки землі — Білобережжя.
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Сміх
продовжує
життя
Засмучена дружина каже чоловікові:
– Любий, я не здала на права.
– Чому не здала?! Що завалила –
теорію чи практику?
– Завалила інспектора, дерево і
двох перехожих.
Мама розмовляє з дочкою:
– Доцю, пора би вже тобі принца
знайти!
– Мамо, навіщо він мені – рано ще!
Втручається батько:
– Слухай, доню, що мама каже! Негоже ж такій коняці – і без принца!
Під селом сталась залізнична катастрофа – з рейок зійшов поїзд з урядовцями. Рятувальники, прибувши
на місце, побачили, що місцеві жителі вже поховали всіх.
– Невже загинули всі до єдиного?!
– Всі! Щоправда, деякі кричали, що
вони живі, але то ж політики – вони
завжди брешуть!
Верховна Рада перейменувала Дніпропетровськ – тепер це місто Дніпро.
Жителям Херсона стало тривожно.
Жителі Запоріжжя теж занепокоїлись.

Гороскоп на серпень
Овен
(21 березня – 19 квітня)
Серпень для «баранчиків»
буде місяцем відпочинку,
спілкування з друзями, але разом із тим
і складанням чітких планів на майбутнє.
Піддаючись спокусі, вже наприкінці літа
Овни можуть опинитись в скрутній
ситуації. Дрібні проблемки наростатимуть, перетворюючись згодом у серйозні борги та сварки.
Серпень – не час для ризикованих
справ.
Найбільш негативних впливів протягом місяця варто очікувати 19-го та
27-го серпня. Останній тиждень місяця
внесе певні зміни в життя знаків. Приємних змін можна очікувати в родинному колі та на роботі.

Рак
(21 червня – 22 липня)
До 19 серпня знавці небесних світил наполегливо рекомендують
Ракам відправитись у відпустку. Якщо
ж цього не відбудеться, обов’язково
потрібно уважно перечитувати робочі
документи та перевіряти інформацію,
котра надходить ззовні.
Протягом усього місяця особливо
комфортною обіцяє бути домашня обстановка в Раків. Усією родиною дружно
вдасться провести незначний ремонт,
здійснити цікаву поїздку, приготувати
їжу тощо.
Не передбачаються серйозні проблеми із здоров’ям, проте турбота про
себе ніколи не буде зайвою.

Терези
(23 вересня – 22 жовтня)

– Скажіть, у вас є іконки?
– Ні, немає.
– А свічки?
– Також немає.
– А лампадки?
– Чоловіче, це прокуратура! Тут немає нічого святого!
– Ваше прізвище?
– Ослик.
– Не пощастило вам з прізвищем. А
ініціали?
– І.А.
– Як ви ставитесь до нічного життя?
– Дуже добре.
– А що вам більше подобається
вночі – бари, ресторани, казино, дискотеки?
– Мені більше подобається здоровий сон.
– Мамо, а тато сьогодні мене два
рази побив!
– За що?!
– Перший раз, коли я показав йому
щоденник з поганими оцінками, а
другий раз – коли він побачив, що це
його старий щоденник!
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Непростим останній літній місяць виявиться і для усіх, хто народився під зодіакальним знаком Терези.
Разом із тим, усі проблеми будуть просто вирішуватись, якщо Терези проявлять трішки терпіння та властиву їм
дипломатичність.
Протягом останніх двох тижнів виникне особлива потреба у спілкуванні
з однодумцями. Варто організувати зустріч зі давніми приятелями.
Велика загроза в серпні нависне над
шлюбом Терезів. І їм, і партнерам потрібне «перезавантаження». Можливо
варто на тиждень-другий відпочити
одне від одного.

Козеріг
(22 грудня – 19 січня)

Козерогам найбільше пощастить на початку серпня, а от друга
половина місяця, навпаки, буде складною та насиченою на різноманітні дрібні клопоти.
Починаючи з 15-го числа представники знаку просто таки з головою опиняться у вирі домашніх проблем: ремонти, незаплановані покупки, заняття з
дітьми…
Хоча жодних труднощів із здоров’ям
не передбачається, все ж варто не зневажати проблемами. Перед початком
осені варто більше уваги приділити
власній зовнішності.

Телець
(20 квітня – 20 травня)
Розпочата ще в липні чорна смуга родинних стосунків
в серпні буде продовжуватись. Не повинні в жодному разі Тельці приймати
якихось миттєвих необдуманих рішень.
Тельцям варто припинити надто багато вимагати від свого партнера в
шлюбі. В неодружених знову з’явиться
нагода пригадати своїх колишніх партнерів.
Дещо зменшаться доходи у представників цих знаків. Що стосується
здоров’я, то найбільше у Тельців в кінці
літа може постраждати нервова система. Кращим способом попередити проблеми є цікаве хобі, часті прогулянки з
друзями, або й цікава подорож.

Лев
(23 липня – 22 серпня)
В особистих справах Левам варто очікувати на крутий поворот подій, котрий змінить не тільки
життя саме цих представників знаків,
але й життя їхніх дітей. Ймовірно це
буде пов’язано із новою та дуже високою посадою, або й з переїздом в інше
місту чи країну.
Через постійну зайнятість рідним
буде бракувати уваги, і через це можуть
виникати дрібні побутові сварки.
Хоча серйозної небезпеки для здоров’я
Левів протягом серпня не передбачається, однак постійні недосипання та
емоційне виснаження можуть посприяти загостренню хронічних хвороб.

Скорпіон
(23 жовтня – 21 листопада)
Попрощатись із своїми
супер-ідеями та нарешті взятись до реальної роботи доведеться Скорпіонам.
Між тим, місяць повинен стати особливо
плідним для цих знаків.
В особистих стосунках не обійдеться без різноголосся. В знаки додадуться
давні образи та підозри. Цей складний
період не обіцяє бути довгим. Головне не
скандалити при дітях та «не робити публічних сцен».
Значно краще в цьому плані будуть
складатись справи у неодружених, проте закоханих Скорпіонів. Романтика переповнить їхнє серце та втишуватиме
запальних представників знаку.

Водолій
(20 січня – 18 лютого)

На представників знаку
очікують серйозні зміни, котрі вплинуть
на міжособистісні стосунки із близькими
людьми та суспільством у цілому. Багатьох Водоліїв почнуть цікавити інші міста та великі перспективи.
У Водоліїв, що вже давно перебувають
у шлюбі, виникне бажання отримати
більше свободи. Не варто, застерігають
і астрологи, і психологи, провокувати
конфлікти та віддалятися від партнера. Обережними, вказують зорі, потрібно бути із протягами. Запальні процеси
(отит, коньюктивіт) – те, чого потрібно
остерігатися Водоліям наприкінці літа.

Близнюки
(21 травня – 20 червня)
Натхнення просто таки
з головою накриє усіх Близнюків. Серпень, і особливо його останні тижні,
обов’язково стане тим періодом, коли
давно задумана творча справа обов’язково реалізується. Час від часу Близнюки отримуватимуть якусь нову порцію
інформації про свого партнера.
Незначні незгоди з родичами мають
шанс перерости у серйозні та довготривалі сварки. З великою ймовірністю
“справа двох” затягне в конфлікт багатьох інших людей. Астрологи попереджають Близнюків про ймовірність
травм під час аварій. Це в однаковій мірі
стосується як водіїв, так і звичайних
пішоходів.

Діва
(23 серпня – 22 вересня)
Нелегким
періодом
в
житті Дів повинен стати
серпень. Постійні «палки в колеса» та
вербальні перепалки заважатимуть
комфорті на роботі. Проте, якщо глянути з іншого боку, такі «нападки» можуть стати чудовим стимулом для
покращення свого професійного рівня,
самовдосконалення.
У фінансовому плані хоча й не буде все
так, як хотілось би Дівам, однак, і не погано.
Найбільш обережними Дівам варто
бути 19-го числа. В першу чергу це застереження стосується підписання
важливих документів та поїздки за кермом.

Стрілець
(22 листопада – 21 грудня)

Протягом усього місяця Стрільці мріятимуть про довгоочікувану відпустку,
котра, ймовірніше за все, відбудеться
на початку вересня.
Дуже обережним самотнім Стрільцям
варто перестати боятись та надмірно
перебирати потенційними партнерами.
Щось новеньке варто придумати і
одруженим представникам знаку, аби
освіжити свої почуття
Гороскоп здоров’я попереджає про
ймовірні проблеми з дихальною системою та травмами під час необережної
їзди.

Риби
(19 лютого – 20 березня)

Риби дуже піддаються чужому впливу, але в серпні їм все ж доведеться
приймати власні рішення та навчитися постояти за себе. Дрібні побутові
проблеми мають шанс перетворитись
у великі скандали. Ймовірно в серпні у
Риб з’явиться якась корисна зацікавленість. Це може бути медицина, духовні практики, спорт чи здоровий спосіб
життя.
Гороскоп здоров’я попереджає, що
найбільше потрібно берегти суглоби
та спину. Схильним до перевтоми Рибам давно вже пора пройти курс загальнозміцнюючого масажу.

