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Наші талановиті 
земляки
В’яжуть скатертини 
та малюють
картини 

С.4

Хто може вийти на 
пенсію раніше?

Топ-продуктів, 
які корисно їсти 
навесні

Читайте нас
у соцмережах

В Україні заведено двічі на рік переводити 
час. Восени час переводять на годину 
назад в останню неділю жовтня. А 
перехід на літній час здійснюється 
в березні - стрілки годинника 
переводять на годину вперед

С.3

Годинники в Україні переведуть 
26 березня, о третій ранку 

С.

Яке насіння 
купувати та що 
садити в березні

С.13 С.14

Батьківська субота
Що треба знати

С.15

С.14

У цієї процедури є багато 
противників, але поки що її ска-
сування не прийняте Верховною 
Радою. Тому нагадуємо, що в 
останню неділю місяця, 26 берез-
ня, о  3.00, треба перевести стріл-
ки годинника на годину вперед.

Слід пам’ятати, що перехід 
впливає на здоров’я багатьох 
людей. Про це читайте на 14-й 
сторінці. 

ПЕРЕХОДИМО 
НА ЛІТНІЙ ЧАС 
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 СТАЛО ВІДОМО ЩО... 

… Мінреінтеграції ініціює 
зміни, спрямовані на вдоско-
налення механізму виплат 
евакуйованим.
Відповідно до цих змін люди 
отримають одноразову до-
помогу в розмірі 2 тис. грн 
на дорослого і 3 тис. грн на 
неповнолітніх дітей та осіб із 
інвалідністю. З питаннями щодо 
виплат можна звертатися до Мін-
реінтеграції на цілодобову гарячу лінію 
з кризових питань: 15-48 або на гарячу лінію 
Уповноваженого з питань ВПО: 0(66) 813-62-39.

… штрафи за ГБО без відповід-
ного оформлення зменшать.
Згідно з проєктом штраф 
складатиме 170 гривень 
за перше порушення і 340 
гривень за наступні по-
рушення протягом року. 
Наразі за порушення 
правил щодо газобалон-
ного обладнання та його 
оформлення передбачені 
штрафні санкції у розмірі 340 
гривень. Цим законопроєктом 
українців заохочують активніше 
переходити на екологічну альтернативу бензину та 
знизити викид шкідливих речовин в атмосферу.

… захворюваність на 
COVID-19 на Полтавщи-
ні знов зростає.
Полтавська область на 
10-му місці по рівню 
захворюваності на 
коронавірус. Кіль-
кість тих, хто захво-
рів, щотижня більша, 
ніж тих, що одужали, 
тому кількість активних 
випадків зростає.
Лікарі нагадують, що дій-
сним засобом профілактики є 
вакцинація. Також нагадують про масковий режим та 
необхідність дотримуватися безпечної дистанції.
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ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА 
ОДИНОКИМ БАТЬКАМ

Одинокі матері та батьки мають 
право на отримання державної 
допомоги на дитину. Розмір такої 
допомоги дорівнює різниці між 
100 % прожиткового мінімуму 
на дитину відповідного віку та 
середньомісячним сукупним доходом 
сім’ї в розрахунку на одного члена сім’ї
Розмір прожиткового мінімуму у 2023 році стано-

вить:
• для дітей віком до 6 років — 2272 грн;
• для дітей віком від 6 до 18 років — 2833 грн.

Під визначення «одинока мати/одинокий батько», 
відповідно до тлумачення пленуму Верховного Суду 
України, підпадають особи, які:

• не перебувають у шлюбі;
• виховують і утримують дитину самостійно (без 

участі іншого з подружжя в житті дитини).
Таким чином, отримати статус «одинока мати/

одинокий батько» просто в разі розірвання шлюбу 
та встановлення місця проживання дитини з одним 
із батьків, що включає в себе обов’язок утримання та 
виховання дитини, не можна.

Для підтвердження такого статусу для отримання 
виплат на дитину слід надати в орган соцзахисту чи 
ЦНАП такі документи:

• свідоцтво про смерть другого з батьків;
• рішення суду про визнання другого з батьків без-

вісно відсутнім;
• рішення суду про оголошення другого з батьків 

померлим;

• рішення суду про позбавлення батьківських 
прав;

• витяг із Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян про державну реєстрацію наро-
дження дитини, із зазначенням підстави внесен-
ня відомостей про батька дитини зі слів матері 
тощо.

До зазначених документів додаються: заява на 
призначення допомоги, декларація про доходи, до-
відка про доходи та свідоцтво про народження дити-
ни (або рішення про всиновлення дитини).

social.com.ua

  ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ  

ПАСПОРТ НА СЕБЕ І ДИТИНУ 
ОДНОЧАСНО

Відтепер при оформленні 
ID-картки та закордонного 
паспорта собі (або обох 
документів одночасно) 
можна одразу оформити 
закордонний паспорт для 
своєї дитини віком до 14 
років

Як повідомили в Мінреінтегра-
ції, такі зміни до порядку оформ-
лення паспортних документів 
Кабмін ухвалив 7 березня. Вони 
набудуть чинності через 35 днів з 
дня опублікування та значно при-
швидшать і спростять процедуру 
оформлення паспортів.

Звернутися за такою послугою 
для дитини може один із батьків, 
усиновлювачів, опікунів, піклу-
вальників або інших законних 
представників дитини. 

Їм слід подати заяву та відпо-
відні документи до: 

• підрозділу Державної мігра-
ційної служби;

• центру обслуговування «Пас-
портний сервіс»;

• ЦНАПу. 
Важливо пам’ятати: якщо 

дитині, для якої оформлюють пас-
порт, виповнилося 12 років, її при-
сутність при цьому обов’язкова.

  ТАРИФИ  

КРЕМЕНЧУЖАНАМ ЗАТВЕРДЯТЬ НОВІ ТАРИФИ НА 
ХОЛОДНУ ВОДУ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) у бе-
резні планує  розглянути питання  про встановлення тарифів 
на централізоване водопостачання та централізоване водо-
відведення для водоканалів міста, у тому числі й для КП 
«Кременчукводоканал». Про це йдеться на сайті регулятора

Як і планувалося, подорожчан-
ня відбуватиметься у два етапи — у 
січні та у липні. НКРЕКП зазначає, 
що «проєкти тарифів на центра-
лізоване водопостачання та цен-
тралізоване водовідведення були 
ретельно перевірені, їх зміна від-
повідає вимогам чинного законо-
давства», а регулятор мінімізував 

витрати у структурі тарифів.
Нагадаємо, рішення про підви-

щення тарифів НКРЕКП мала намір 
ухвалити ще 27 грудня 2022 року. 
Однак, як бачимо, його відклали. 

Тоді пропонувалося, що з 1 січня 
до 30 червня буде трохи дорожчим, 
ніж пропонується зараз - 15,13/18,06 
грн за 1 куб. метр (без ПДВ).

На «Кременчукводоканалі» 
повідомили, що не володіють ін-
формацією, коли застосують нові 
тарифи у місті. Також невідомо, 
чи планують робити перерахунок, 
враховуючи, що нові тарифи мають 
діяти з 1 січня 2023 року. 

Нагадаємо, діючі тарифи для 
«Кременчукводоканал» були за-
тверджені наприкінці 2021 року 
(постанова НКРЕКП від 22 грудня 
2021 року №2874). Відкрите обго-
ворення нового проєкту рішення 
щодо підвищення вартості водо-
постачання та водовідведення у 
місті не проводилося.

  ЛІКАРНЯНІ  

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИДАЧІ ЛІКАРНЯНИХ 
ТА ЇХ ПРОДОВЖЕННЯ ПЕРЕВІРЯТЬ

Обґрунтованість видачі 
та продовження листків 
непрацездатності пере-
вірятимуть у Пенсійному 
фонді України

Як повідомили в пресслужбі 
Пенсійного фонду, цього року це 
робитимуть фахівці територіаль-
ного органу ПФУ, який перейняв 
функції фонду соцстрахування, 

або уповноважені лікарі.
Такі перевірки здійснювати-

муть у медзакладах з метою запо-
бігання нецільового використан-
ня коштів. Зокрема минулого року 
внаслідок проведення 158 плано-
вих і 1832 позапланових переві-
рок закладів охорони здоров’я 
та 1936 страхувальників (загалом 
380 904 лікарняних) вдалося збе-
регти в бюджеті 3,6 млн грн.

  ЕНЕРГЕТИКА  

НА ШЛЯХУ ДО ПОВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
Незважаючи на війну, 
повна інтеграція ринку 
електричної енергії до 
внутрішнього ринку ЄС за-
лишається пріоритетним 
завданням для Міністер-
ства енергетики України

Про це заявив заступник мі-
ністра енергетики Ярослав Дем-
ченков під час засідання Робочої 
групи високого рівня Україна - ЄС 
з питань інтеграції енергетичних 
ринків. 

Захід відбувся під співголову-
ванням Ярослава Демченкова та 
заступника генерального дирек-
тора Генерального директорату з 
енергетики Європейської комісії 
Мехтільд Версдорфер. 

Учасники зустрічі обговорили 
поточний стан виконання Дорож-

ньої карти з інтеграції ринків елек-
троенергії. Ярослав Демченков 
підкреслив, що екстрена синхро-
нізація української енергосистеми 
з європейською відіграла вагому 
роль для збереження її ціліснос-
ті в умовах постійних російських 
атак. 

Також він наголосив на важ-
ливості комерційного обміну 
електроенергії з ЄС, який допоміг 
втримати українську енергосисте-
му в найкритичніший період.

Нинішній тариф 
(водопостачання/водовідведення)

Тариф з 1 січня 2023 року 
(водопостачання/водовідведення)

Тариф з 1 липня 2023 року
(водопостачання/водовідведення)

14,30/17,50 грн
 за 1 куб. метр (без ПДВ)

14,33/17,15 грн
 за 1 куб. метр (без ПДВ)

15,97/17,44 грн 
за 1 куб. метр (без ПДВ)

ТАРИФИ, ЯКІ НКРЕКП ПЛАНУЄ ЗАТВЕРДИТИ ДЛЯ КП «КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ»
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  ДОВІДКОВА «ДДС»  

ЯК ЗАПИСАТИСЯ В ЕЛЕКТРОННУ 
ЧЕРГУ ЦНАП?

Жодних «живих» черг. Час очікування 0,0 хв.

Щоб записатися в Кременчуці 
в електронну чергу ЦНАП для за-
мовлення послуг чи отримання  
консультацій телефонуйте: (096)  
097 15 88 або (050) 255 15 88.

Це стосується як приймання 
заяв на адмінпослуги, так і кон-
сультування суб’єктами надання 
адміністративних послуг. 

В умовах війни у головному 
офісі ЦНАП (вул. Покровська,14, 
каб. 14) містяни й надалі можуть 
отримати детальну інформацію та 
консультацію щодо замовлення та 
отримання усіх послуг, які надає 
підрозділ:

КП «Кременчуцьке міжмісь-
ке бюро технічної інвентари-
зації Кременчуцької міської ради 

Полтавської області»: понеділок – 
четвер, з 09.00 до 16.00, п’ятниця, 
з 09.00 до 15.00.

КП «Квартирне управлін-
ня»: квартирний облік: вівторок, 
п’ятниця, з 9.00 до 11.00, прива-
тизація: вівторок, четвер, з 9.00 до 
11.00.

Управління державного ар-
хітектурно-будівельного контр-
олю: вівторок, з 9.00 до 11.00

Відділ обслуговування грома-
дян (сервісний центр) Головного
управління Пенсійного фону 
України в Полтавській області: 
п’ятниця, з 9.00 до 11.00.

Для реєстрації в електронну 
чергу телефонуйте 096-097-1588, 
050-255-1588.

 СТАЛО ВІДОМО ЩО... 

… результат перерахун-
ку пенсій можна пере-
вірити онлайн.
Для цього можна 
скористатися вебпор-
талом електронних 
послуг Пенсійного 
фонду. 
Для перевірки перера-
хунку слід авторизуватися 
в особистому кабінеті, зайти 
в розділ «Моя пенсія» та пере-
глянути інформацію щодо перерахунку 
своєї пенсії.

… для призначення субсидії з 
боргами потрібно розраху-
ватися до травня.
Допомогу на оплату 
ЖКП не призначають 
за наявності простро-
ченої понад три місяці 
заборгованості, розмір 
якої перевищує 40 нео-
податковуваних мініму-
мів (680 гривень). Для 
призначення субсидії на 
неопалювальний сезон борг 
потрібно погасити,
укласти договір про його реструктуризацію або 
надати судове рішення оскарження боргу.

… ціни на засоби реабілітації 
для людей з інвалідністю 
збільшили на 27,5 %.
Такі засоби реабілітації 
кожен українець, який 
цього потребує, має право 
отримати безкоштовно. 
Гранична вартість, яка 
покривається державним 
коштом, визначається 
окремо для кожного окре-
мого виробу. Військовос-
лужбовці та силовики мають 
право на забезпечення протезами 
підвищеної функціональності — їм держава покриває 
трикратну вартість від граничної.

 СТАЛО ВІДОМО ЩО... 

… результат перерахун-
ку пенсій можна пере-

хунку слід авторизуватися 
в особистому кабінеті, зайти 
в розділ «Моя пенсія» та пере-

… для призначення субсидії з 
боргами потрібно розраху-

неопалювальний сезон борг 

… ціни на засоби реабілітації 
для людей з інвалідністю 

цього потребує, має право 

окремо для кожного окре-

лужбовці та силовики мають 
право на забезпечення протезами 

  ПИТАННЯ РУБА  

ЧОМУ НЕ МОЖНА 
ОБМІНЯТИ 
ЛАМПОЧКИ?

Саме з таким питанням  
прийшов до редакції 
«ДДС» постійний читач га-
зети Володимир Іванович 

Чоловік розповів, що ніяк не 
може обміняти лампочки на енер-
гозберігаючі. Спочатку не було 
кому його зареєструвати в «Дії», 
а потім, коли зареєструвався, на 
пошті не було ламп у наявності. 
«Чому так?» - спитав чоловік.

«ДДС» зателефонували до ме-
неджера, відповідального за місь-
кі відділення пошти у Кременчуці 
Ірини Олександрівни Сєрової, яка 
розповіла, що програма із заміни 

ламп на економічні вже завершу-
ється. Всі лампочки, які були у на-
явності, роздали на обмін грома-
дянам. Нових поставок уже немає. 
Якщо десь на якомусь відділенні 
ще є лампочки у наявності, їх мож-
на обміняти. Але дізнаватися про 
це можна лише у самому відді-
ленні.

Варто знати, що людина могла 
звернутися до будь якого відді-
лення пошти за обміном ламп.

  ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

БІЙЦЯМ УРІЖУТЬ ЩОМІСЯЧНІ 
ДОПЛАТИ: КОГО ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ

Бойові виплати у 100 тис. гривень на місяць будуть збере-
жені українським бійцям, «які воюють з противником на 
передньому краї», наголошують у Міноборони 

Те ж саме стосується сімей 
полонених та зниклих безвісти 
— виплати винагороди у розмірі 
100 тисяч гривень для них також 
зберігаються.

Анонсовані зміни торкнуться 
винятково військовослужбовців 
та співробітників системи МВС, які 
перебувають поза зоною бойових 
дій у різних регіонах України, стро-

ковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів 
управлінь і штабів, а також деяких 
інших категорій.

Крім того, у Міноборони по-
відомили і про збільшення осно-
вного грошового забезпечення - 
для військових воно не може бути 
меншим за 20 100 грн на місяць, а 
для поліцейських та рятувальників 
- не менше 17 000 грн на місяць.

ХТО МОЖЕ ВИЙТИ НА 
ПЕНСІЮ РАНІШЕ?

Українці, щоб вийти на пенсію, мусять 
виконати дві умови — досягнути 
пенсійного віку та мати необхідний 
страховий стаж. Який вік та стаж слід 
мати, щоб вийти на пенсію 2023 року?

‘‘ Згідно зі статтею 26 
Закону України “Про 
загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування” 
право на призначення пенсії за віком 
мають чоловіки та жінки після 
досягнення 60, 63 або 65 років. Вік 
виходу на пенсію визначає набутий 
особою страховий стаж

Зі зменшенням пенсійного віку — учасники лікві-
дації та постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС.

Пенсії до досягнення 60 років призначають-
ся на термін безстроково, їх розмір обчислюєть-
ся згідно зі статтями 27, 28 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 
– залежно від тривалості набутого страхового стажу та 
заробітної плати, з якої сплачено страхові внески.

У Пенсійному фонді України розповіли, що для 
того, аби вийти  на пенсію 2023 року:

• у 60 років потрібно мати щонайменше 30 років 
страхового стажу,

• після досягнення 63 років — за наявності щонай-
менше 20 років страхового стажу,

• у 65 років — за наявності щонайменше 15 років 
страхового стажу.

Проте окремі категорії українців можуть вийти на 
пенсію раніше.

На пільгових умовах можуть вийти на пенсію — 
особи, які працювали на роботах із особливо шкідли-
вими та особливо важкими умовами праці, на інших 
роботах зі шкідливими та важкими умовами праці 
або в окремих галузях виробництва. Зі списками від-
повідних професій, необхідним страховим стажем та 
необхідним віком для виходу на пенсію можна ознайо-
митися в частинах 1- 3 статті 114 Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Достроково — особи, які мають особливий ста-
тус, зокрема: учасники бойових дій, особи з інвалідніс-
тю внаслідок війни, члени сімей загиблих (померлих) 
захисників і захисниць України, багатодітні матері та 
матері дітей з інвалідністю з дитинства або тяжко хво-
рих дітей, громадяни, яким на час звільнення у зв'язку 
зі скороченням чисельності чи штату працівників або 
за станом здоров'я залишилося не більш як півтора 
року до досягнення пенсійного віку.

  СУБСИДІЯ  

КОЛИ КОШТИ ПОВЕРТАЮТЬСЯ ДЕРЖАВІ
Багато українців користуються 
житловими субсидіями. Це спо-
живачі, які самотужки не можуть 
розраховуватися за житлово-кому-
нальні послуги, оплачувати витрати 
на управління багатоквартирним 
будинком, комунальні послуги, при-
дбання скрапленого газу, твердого 
та рідкого пічного побутового пали-
ва. Але є випадки, коли споживач 
повертає кошти державі

Законодавством передбачено 
лише два випадки, коли надміру 
виплачена субсидія повертається 
державі: 

• у разі, якщо у заяві чи деклара-
ції було зазначено недостовір-
ну інформацію і це вплинуло 
на встановлення права на жит-
лову субсидію та визначення її 
розміру, який у підсумку пере-
вищив 10 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян 

(170 гривень); 

• коли людина не повідомила 
про обставини, що впливають 
на перегляд права на призна-
чення житлової субсидії або її 
розміри, протягом 30 кален-
дарних днів з дня їх виник-
нення.

У разі призначення житлової 
субсидії на наступний період упо-
вноважений орган може утри-
мувати суму надміру виплаченої 

житлової субсидії під час виплати 
щомісячних сум субсидій. При цьо-
му поточні виплати можуть бути 
зменшені не більш як на 20 відсо-
тків. 

Нагадуємо, що людина, яка 
звертається за житловою субсиді-
єю, бере на себе відповідальність 
за подані відомості про свої доходи 
та майно, що визначають право на 
призначення житлової субсидії та її 
розмір.
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Ми підійшли, щоб роздивитися 
картини і познайомитися з хлоп-
цем. Він показав малюнок у блок-
ноті – то були солдати в окопі. 

На питання, чи багато є робіт на 
тему війни, Дмитро розповів, що 
зараз працює над картиною, яка 
радше пов’язана не з війною, а з 
майбутньою перемогою. Хлопець 
дуже сподівається, що вона буде 
найближчим часом.

Також він працює над серією 
картин, сюжети яких розповідають 
про події, які почалися в лютому 

минулого року. Однак, у його 
творчості переважає природа.

– Пейзажі я почав малювати 
недавно. Художню школу не закін-
чував, я – самоучка. Мені завжди 
подобалося малювати, але то були 
роботи олівцем чи ручкою. Я малю-
вав людей, їхні  залежності. Можна 
сказати, що малював історії з життя 
без прикрас. Щось робив кольоро-
вим. А потім вирішив спробувати 
живопис. Одразу дуже гарно вихо-
дили гори, озера. Спочатку то були 
невеликі малюнки в альбомі, потім 
я спробував писати свої перші кар-
тини. Вони подобалися моїм знайо-
мим та родичам. І я вирішив прода-
ти пару робіт. У мене вийшло, тому 

Наші таланти
4
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Минулого тижня на вулиці Гетьманській (Генерала 
Манагарова), що на Раківці, молодий хлопець про-
давав картини. На них - чудові пейзажі. Перехожі з 
цікавістю роздивлялися роботи. Дмитро Замислов, 
так звуть юного художника, стояв поруч і щось 
малював ручкою в невеликому блокноті

«АЖУРНЕ ЗАХОПЛЕННЯ» 
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МАЙСТРИНІ 

Уже сьомий рік наша землячка Анастасія Паншина кожного дня, 
рівно о пів на п’яту ранку, бере в руки в’язальний гачок, щоб за 
декілька годин чи днів зробити чудову прикрасу. То може бути 
інтер’єрний декор: невелика мереживна серветка для тумби, 
святкова скатертина для обіднього столу чи підсвічник. Або 
мереживний неповторний комір на сукню чи палантин. Усі роботи – 
дуже красиві, акуратні, ексклюзивні

«ДДС» поспілкувалися з талановитою май-
стринею та розпитали, чому вона захопилася 
в’язанням та звідки черпає ідеї для робіт.

За освітою Анастасія кравчиня-закрійни-
ця. Якийсь час займалася індивідуальним по-
шиттям одягу. Потім працювала продавцем 
канцтоварів та іграшок, а шість років тому 
вирішила в’язати.

– Колись давно, ще у школі на уроках 
праці я спробувала в’язати крючком. Перші 
стовпчики та петельки виходили не дуже 
гарними і я на роки закинула гачок. І лише 
шість років тому знову спробувала. Спочатку 
в’язала для себе, а потім – і для інших людей 
на замовлення, – розповідає Анастасія. 

Її перша велика робота – мереживна ска-
тертина з тонкої пряжі. Коли її творила, вона 
здавалася нескінченною. Але зараз жінка 
дуже швидко, з великим задоволенням ство-
рює найрізноманітніші елементи декору. В 
її колекції скатертини, серветки, покривала, 
фіранки, декоративні подушки. 

– Багато людей говорили, що, дивлячись 
на створені мною мережива, відчувають за-
хоплення та трепет. Іноді мене вмовляли 
розширити асортимент — в'язати шапки, 
одяг, сумки… Я ж вважаю: щоб досягти висо-
кого рівня майстерності, потрібно мати вуж-
чу спеціалізацію. Іноді, крім декоративних 
виробів, я в'яжу палантини, шалі та коміри, 
але все ж таки в пріоритеті домашній тек-
стиль, – розповідає майстриня.

Для себе Анастасія вибрала «філейне 
в’язання» і кожен день удосконалює свою 
майстерність. Вона працює по 12-14 годин на 
добу, щоб зробити красиву річ для інтер’єру. 

Також дівчина має особливу любов до брюг-
ського мережива. Вироби в цій техніці не-
ймовірно легкі та ажурні.

Найчастіше схеми для роботи майстриня 
бере в інтернеті і малює сама. Нерідко в’яже 
по фотографії – вона розуміє, як зробити той 
чи інший узор.

Але для виконання будь-якої роботи по-
трібне терпіння. І якщо серветку Анастасія 
може зв’язати за один день, працюючи з ран-
ку до ночі, то на велику скатертину може ви-
тратити декілька місяців.

– Іноді працюю над однією річчю три мі-
сяці. При цьому використовую десять кіло-
метрів пряжі. Прагну, щоб скатертина була 
ідеальною. Вона має бездоганно лежати на поверхні столу. У роботі я використовую 

лише бавовну, тому що вона найкраще три-
має форму і більш практична.

Роботи нашої землячки є не лише в Укра-
їні, а й у багатьох країнах світу. Вона відправ-
ляла їх до Франції, Великої Британії, Німеч-
чини, США. Але всі замовники – це українці, 
які мешкають за кордоном. 

– Якось мені замовили штору з павичем. 
Мені дуже подобаються ці птахи, вони ши-
карно виглядають у мереживі. Яке ж було 
моє здивування, коли я дізналася, що замов-
ниця тримає справжніх павичів.

Маючи великий досвід, майстриня, на 
диво, жодного разу не брала участь у ви-
ставках та конкурсах, каже, що поки що «не 
дозріла». До того ж для виставки треба дуже 
серйозно підготуватися, зробити багато різ-
них робіт, але на це потрібен час. Зараз Анас-
тасія працює над кількома замовленнями – 
часу дуже бракує.

На щастя, всі свої творіння вони викладає 
на сторінці у фейсбуці – там можна помилу-
ватися тонкими досконалими мереживами. 

Ми запитали, як правильно доглядати за 
скатертинами та серветками ручної роботи, і 
вона дала декілька порад.

– Догляд за такими виробами несклад-
ний. Прання бажано ручне, але з усіх правил 
є винятки. Якщо виріб дуже великого розмі-
ру (я в’яжу скатертини, фіранки, покривала 
довжиною до трьох метрів), то можна прати 
і в пральній машині на делікатному режимі. 
Брюзьке мереживо бажано сушити в гори-
зонтальному положенні. Я завжди крохма-
лю виріб і раджу це робити замовникам. По-
перше, він краще тримає форму, по-друге, 
тоненька плівочка крохмалю не дає проник-
нути забрудненням углиб пряжі. Плями від 
кави, чаю, кетчупу відіпрати буде набагато 
простіше.

На творчість Анастасію Паншину надиха-
ють старовинні мережива, вона захоплюєть-
ся такою тонкою роботою. 

«Мені часто кажуть, що ажурні мережи-
ва, які я роблю, нагадують морозні візерунки 
на вікнах. Я дуже тішуся, що мої роботи теж 
комусь дарують натхнення та позитивні емо-
ції», – підкреслила майстриня.

Мирослава УКРАЇНСЬКА
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я вийшов на вулицю  продавати кар-
тини, – розповів юних майстер.

Ціна на них зовсім невисока - 
від 150 до 200 гривень, але якість 
оцінили багато людей. Хлопець 
має талант – це безперечно.

Сюжети пейзажів Дмитро ви-
гадує сам. Вони «живуть» у нього в 
голові. Каже, що починає малюва-
ти і картина виходить сама собою. 
Якийсь час від зображав гори і ліси, а 
потім спробував намалювати корів – 
ці роботи розкупили одразу. Чомусь 
мешканцям Кременчука дуже подо-
баються саме ці тварини на картинах.

Весною Дмитро хоче спробувати 
намалювати Дніпро – дуже надихає 
його місцева природа на творчість. 
Ще мріє зробити серію портретів лю-

дей різного віку, з різними характе-
рами, щоб на малюнках відобразити 
все, чим живе людина. 

– Коли буде багато робіт, мож-
на організувати хоч невелику ви-
ставку, - мріє Дмитро. – Хочу, щоб 
мої роботи побачили, можливо, 
хтось зацікавиться.

У Києві я зустрічався з місцевою 
творчою спільнотою, багато хто з 
них визнавав, що в мене є талант і 
його треба розвивати.

Крім пейзажів, у юного художни-
ка цілий блокнот графіки. Чого там 
тільки немає: і поліціянти, і дівчата, 
і солдати. Кожен малюнок – це ма-
ленька історія, зрозуміла кожному. 

Сам Дмитро каже, що такі робо-
ти радше для душі. 

– Хтось пише вірші, хтось - опо-
відання, хтось - цілі книги, а я ма-
люю. Олівцем я розповідаю історії. 
Чи то історія з життя людини, чи 
ситуація, чи щось випадково помі-
чене – все це я переношу на папір.

Хтось із перехожих сфотографу-
вав хлопця і виклав фото у фейсбу-
ці. Несподівано до нього прийшла 
перша маленька слава. Багато лю-
дей оцінили його картини, написа-
ли слова підтримки та побажання 
розвиватися. 

Дмитро в нашій розмові по-
обіцяв, що працюватиме далі і 
обов’язково намалює ще багато 
картин, найголовнішою з яких ста-
не Перемога України.

Мирослава УКРАЇНСЬКА
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ЯКЕ НАСІННЯ КУПУВАТИ 
ТА ЩО САДИТИ В БЕРЕЗНІ

Не все насіння можна купувати одразу. З деяким слід почекати - аби воно 
збереглося до посадки, але є й таке, яке вже можна садити. Яке насіння слід 
купувати в березні, а з чим краще не поспішати?

У березні деяке насіння висівають на розсаду, а де-
яке вже можна садити у відкритий грунт. 

Насіння овочів, яке краще купувати в березні:
• болгарський перець і баклажани – вже можна 

сіяти на розсаду;
• помідори – також уже сіють на розсаду, пізні сор-

ти можна посіяти пізніше, а середньостиглі і ранні 
- в кінці березня;

• капусту білокачанну – висівають на розсаду 
ранні сорти, пізні сорти - поки рано; 

• цвітну капусту, брокколі і брюссельську ка-
пусту – купують і сіють у березні на розсаду, хоча 
брокколі можна посіяти і на грядці в травні;

• селеру кореневу – сіють у березні на розсаду, бо 
вона повільно росте;

• базилік –сіють на розсаду в середині і кінці бе-
резня;

• цибулю-чорнушку і петрушку – петрушку вже 
можна сіяти на грядки;

• горох – можна посіяти на грядки в кінці березня і 
вкрити спанбондом.

Салат, редис, ранню моркву і пекінську капус-
ту, а також шпинат можна купити і посадити, якщо у 
вас є теплиця – на городі ще зарано.

Варто зачекати з покупкою: огірків, кабачків, ка-
вунів і дині. 

ЯКІ ОВОЧІ НЕ МОЖНА САДЖАТИ ПОРУЧ
Не садіть ці рослини поруч, якщо не хочете згубити врожай

Помідори та огірки
Огірки люблять рясний полив 

і самі виділяють багато вологи з 
листя. Помідори ж, навпаки, високу 
вологість не люблять, і через над-
лишок вологи можуть гнити.

Картопля і пасльонові
Усі ці овочі мають однакові 

хвороби. Якщо посадити їх поруч, 
то овочі будуть «обмінюватися» 
шкідниками, і хворобу буде важко 
вилікувати. А ще на посадках пас-
льонових швидко заводяться коло-
радські жуки.

Морква і зелень
Зелень витягує вологу і поживні 

речовини з грунту, і моркві їх не ви-
стачатиме.

Кабачки і огірки
Не висаджуйте огірки, а також 

дині і кавуни, поруч із кабачками. У 
цих рослин спільні грибкові захво-
рювання, і їх краще розділити. Та-
кож кабачки погано ростуть поруч 
зі спорідненими видами - патисона-
ми і гарбузом. 

Перець і бобові
Перець і бобові культури мають 

спільне грибкове захворювання - 
антракноз. Якщо грибок з’явиться 
на одній із цих культур, то швидко 
заразить сусідню. 

Каріна ПІКУЛИНА

ЦВІСТИМУТЬ АЖ ДО ЗАМОРОЗКІВ
Погода в березні не тішить, але це не привід сидіти склав-
ши руки – саме час сіяти квіти для саду. Радимо, які квіти 
можна посадити в березні, щоб вони радували до осені 

Лаванда 
У березні висівають лаванду. 

Перші сходи з’являються через 14 
днів, а в грунт її можна пересадити, 
коли пройдуть усі весняні замороз-
ки. Лаванда любить сонце. Пре-
красна тим, що своїм ароматом 
відлякує мух, комарів, міль і різно-
го роду шкідників. Тому її часто са-
дять під вікнами кухні або вітальні. 
Цвіте лаванда аж до жовтня.  

Петунія 
Квітка, яку зазвичай прийнято 

висаджувати в горщиках і прикра-
шати ними тераси, дуже красиво 
виглядатиме в саду. Насіння сіють 
на розсаду тільки поверхнево, а 

через 7-14 днів з’являються перші 
сходи. Висаджувати петунію у від-
критий грунт можна після того, як 
відступлять заморозки, на відста-
ні 30-35 см. Цвіте вона безперерв-
но з весни до осені.

Левиний зів 
Зазвичай левиний зів висіва-

ють прямо в грунт, коли той до-
сить прогріється. Але в березні 
його краще посадити на розсаду. 
Для цього насіння перемішують 
із піском, присипають землею 
і поливають. Вже через 10 днів 
з’являються перші сходи. Пере-
саджувати в квітник левиний зів 
можна через півтора-два місяці. 
Цвіте він із червня по листопад.

  ГОРОДНИКУ НА ЗАМІТКУ  

ЩО ПОКЛАСТИ У БАНКУ З КРУПОЮ, 
ЩОБ НЕ БУЛО МОЛІ

Поява в оселі молі – це справжня проблема. Вона псує речі 
та різні продовольчі запаси
Якщо ця шкідлива комаха вже 

завелася, то використовувати кру-
пи до вживання вже не варто. Най-
кращим рішенням буде запобігти 
появі молі, і з цим завданням чу-
дово впорається один інгредієнт.

Щоб запобігти появі молі у 
крупах покладіть у банки з кру-
пою по одному листку волоського 
горіха. Своїм запахом він відляку-

ватиме шкідників і ваші запаси бу-
дуть у безпеці. Якщо той чи інший 
продукт закінчиться, у новій порції 
листок можна не змінювати — він 
діє протягом цілого року.

Варто також використовувати 
для круп тільки скляні та кераміч-
ні ємності, а також харчові пакети, 
виготовлені з паперу.

Джерело: Телеграф

Вибір фітолампи для роз-
сади та квітів може здава-
тися складним завданням, 
особливо для початківців.  
Пропонуємо декілька по-
рад, які допоможуть вам 
вибрати фітолампу для 
розсади та квітів

Зверніть увагу на тип фітолам-
пи. Існує кілька типів фітоламп, 
таких як LED, CFL, HID і T5. LED-
лампи є найбільш економічним та 
ефективним варіантом, оскільки 
вони споживають менше електро-
енергії, виробляють менше тепла 
та мають довгий термін служби. 

Спектр світла. Розсада та кві-
ти потребують різного спектра 
світла на різних стадіях росту. 
Червоне світло сприяє цвітiнню і 
формуванню плодiв. Синє свiтло 
стимулює розвиток листкiв i коре-
невої системи. Жовте прискорює 
фотосинтез, а також стимулює 
вироблення каротинів. Пома-
ранчеве ідеально підходить для 
вирощування кімнатних рослин. 
Ультрафіолет зміцнює коріння та 
сприяє зростанню зеленої части-
ни рослини. Він чудово підходить 
смолистим рослинам.

Правильна спектральна зона. 
Фітолампа мусить мати спек-
тральний діапазон, який відпо-
відає фотосинтетично активному 
випромінюванню (PAR), що по-
трібне рослинам для здорового 
росту та розвитку. 

Врахуйте потужність фітолам-
пи. Потужність фітолампи має від-
повідати розміру та потребам ва-
шого саду або кімнатних рослин. 
Найкраще, якщо фітолампа має 
потужність від 30 до 50 ват.

Зверніть увагу на кут розсію-
вання світла. Цей параметр пока-
зує, на яку площу ви зможете роз-
сіяти світло. Для розсади та квітів 
найефективнішим є кут розсіюван-
ня світла від 120 до 140 градусів.

Анастасія ДЖАБЕР

  ПОРАДИ  

ЯК ВИБРАТИ ФІТОЛАМПУ 
ДЛЯ РОЗСАДИ ТА КВІТІВ



№12 (1091) 23 березня 2023 року

Здоров’я
14

  БАБУСИНІ НОТАТКИ  

ЯК ЗМІЦНИТИ ПАМ’ЯТЬ
Подрібнити цибулю 

та часник дрібно, залити 
медом.

Настояти приблизно 
10-12 годин.

Приймати по 1 ч. л. 
тричі на день після їди.

Профілактика 
склерозу
Потрібно:

• 1 головка цибулі

• 1 головка часнику

• 4 ст. л. меду

Курс:
• короткий – 

7 днів; 
• середній – 

14 днів; 
• максималь-

ний – 21 день.
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Близько 2% людей на планеті Земля 
страждають на косоокість. Така патоло-
гія – це не тільки значний дефект у зо-
внішності, у косооких немає бінокуляр-
ного зору, відчуття глибини простору.

Ускладнення, що виникли через не 
вилікувану вчасно косоокість, будуть 
заважати людині у виборі професії, в 
роботі і взагалі в житті.

Діагностика і лікування всіх видів косоокості, аномалій рефракції (ко-
роткозорості, далекозорості, астигматизму), патології слізних шляхів, 

рогівки, сітківки, захворювань повік, спазму акомодації, амбліопії, 
птозу та іншої дитячої очної патології.

Прийом за попереднім записом по тел. 097-524-28-32

КОСООКІСТЬ МОЖНА І 
ТРЕБА ВИЛІКУВАТИ

ЄМЧЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ, 
член-кореспондент Української 
Академії Наук, кандидат 
медичних наук, лікар-
офтальмолог вищої категорії, 
автор 85 наукових праць, 17 
винаходів, захищених патентами 
України. Стаж роботи — 38 років.

Детально дізнатися про те, як вилі-
кувати косоокість у вашому випадку 
(в тому числі і у дорослих), а також 

отримати все необхідне лікування та 
усунути проблему можна в Офталь-

мологічному центрі Ємченка за 
адресою: м.Кременчук,
 вул. Шевченка, 18/26

ПОДЯКА Наприкінці лютого 2023 р. в хірургічному 
відділенні 1 міської лікарні мені була зробле-

на операція по видаленню жовчного міхура. На консультації завідуючий 
відділенням Тунік Р.А. детально пояснив про підготовку і про прове-
дення операції. Це було зроблено дуже грамотно, професійно і зрозумі-
ло, що дало впевненість у результаті операції. Післяоперційний період 
показав, наскільки злагоджена робота у відділенні. Кожен працівник 
виконує свою роботу сумлінно, якісно, професійно. Тому хочу від 
душі подякувати колективу відділення на чолі з Тунік Р.А. за чуйне став-
лення до пацієнтів і високий професіоналізм, побажати всім здоров’я, 
успіхів у вашій благородній справі. З повагою, Бойко В.А.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІРИ ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ
 СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ «МІСЬКИЙ ПАРК КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ «МІСЬКИЙ 
ПАРК КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ «ПРИДНІПРОВ-
СЬКИЙ» (скорочено КЗК «МПКіВ «ПРИДНІПРОВ-
СЬКИЙ») повідомляє про намір отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне по-
вітря стаціонарними джерелами проммайданчика 
підприємства.

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання 
– 02221685.

Юридична, поштова та фактична адреса пром-
майданчика адреса: 39605, Полтавська обл., м. 
Кременчук, вул. Коцюбинського, будинок 1; кон-
тактний номер телефону (05366) 3-61-86, е-mаіl: 
kremenchukpark1@gmail.com.

Метою отримання дозволу на викиди забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря стаціонарни-
ми джерелами є отримання офіційного документу, 
який дає право експлуатувати об’єкти, з яких над-
ходять в атмосферне повітря забруднюючі речови-
ни або їх суміші.

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. дана діяльність 
не відноситься до видів планованої діяльності та 
об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

КЗК «МПКіВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» спеціалізу-

ється на наданні ландшафтних послуг. На території 
розташоване обладнанням, під час роботи якого 
утворюються забруднюючі речовини: теплогенера-
торна (твердопаливний котел VIADRUS U22), мета-
левий контейнер для зберігання золи. 

Кількість стаціонарних джерел викидів складає 
2 шт. В результаті діяльності об’єкту в атмосферне 
повітря здійснюються викиди забруднюючих речо-
вин з валовим викидом: оксид вуглецю – 0,252  т/
рік; вуглецю діоксид – 49,594 т/рік; метан – 0,013 
т/рік; речовини у вигляді суспендованих твер-
дих частинок, недиференційованих за складом – 
0,06600000000001 т/рік;  оксиди азоту (оксид та ді-
оксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,040 
т/рік; азоту (1) оксид (N2O) – 0,002 т/рік; суміш на-
сичених вуглеводнівС2-С8  і суміш насичених і не-
насичених вуглеводнів С1-С4 (Запорізького заводу 
ВАТ «Укрграфіт) – 0,133 т/рік. Потужність викиду 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря скла-
дає 0,506 т/рік (без урахування вуглецю діоксиду).

Сучасне обладнання, яке встановлене на об’єкті, 
зводить до мінімуму шкідливий вплив на навколиш-
нє середовище. Проведений розрахунок розсію-
вання забруднюючих речовин в приземному шарі 
атмосфери показав, що значення максимальних 

концентрацій забруднюючих речовин не переви-
щують граничнодопустимих концентрацій на межі 
санітарно-захисної зони.

Залежно від ступеня впливу на забруднення 
атмосферного повітря об’єкт підприємства нале-
жить до третьої групи - об’єкти, які не беруться на 
державний облік і не мають виробництв або тех-
нологічного устаткування, на яких повинні впрова-
джуватися найкращі доступні технології та методи 
керування.

На території об’єкта, що розглядається, відсутні 
джерела викидів, з яких в атмосферне повітря над-
ходять забруднюючі речовини від виробництв та 
технологічного устаткування, на які повинні впро-
ваджуватися заходи щодо досягнення встановле-
них нормативів граничнодопустимих викидів для 
найбільш поширених і небезпечних забруднюючих 
речовин (основні джерела). Джерела викидів, що 
розглядаються, відносяться до інших джерел ви-
кидів. Заходи щодо охорони атмосферного повітря 
при несприятливих метеорологічних умовах не роз-
робляються. На об’єкті  підприємства не плануєть-
ся впровадження заходів щодо скорочення викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тому 
що на даний час не має перевищень встановлених 

нормативів граничнодопустимих викидів забруд-
нюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів від-
повідають чинному законодавству. Для забруднюю-
чих речовин в організованих викидах стаціонарних 
джерел, масова концентрація яких обмежується 
згідно з наказом Міністерства охорони навколиш-
нього природного середовища України № 309 від 
27.06.2006 року «Про затвердження нормативів 
граничнодопустимих викидів забруднюючих ре-
човин від стаціонарних джерел», встановлюються 
нормативи граничнодопустимих викидів. Для речо-
вин, на які не встановлюються нормативи гранич-
нодопустимих викидів, встановлюються розрахун-
кові величини масової витрати. Пропозиції щодо 
дозволених обсягів викидів відповідають чинному 
законодавству. 

Пропозиції та зауваження від громадських ор-
ганізацій та окремих громадян протягом 30 кален-
дарних днів з дати публікації даного повідомлення 
приймаються в Полтавській обласній військовій 
адміністрації: м. Полтава, вул. Соборності, 45 (т. 
(0532) 56-02-90) та в Департаменті екології та при-
родних ресурсів Полтавської ОВА: м. Полтава, вул. 
Зигіна, 1 (т. (0532) 56-95-08).

ТОП ПРОДУКТІВ, ЯКІ КОРИСНО ЇСТИ НАВЕСНІ
Навесні, коли природа оживає, наш організм також 
потребує підтримки 

Через зміну клімату та темпера-
турного режиму можуть з’явитися 
проблеми зі шкірою, волоссям, іму-
нітетом та інші. Однак, правильна 
дієта може допомогти зробити пе-
рехід на новий сезон легше і при-
ємніше. 

Ось ТОП продуктів, які корисно 
їсти навесні:

1. Риба: ставрида, форель, гор-
буша та кета - це джерело білка та 
омега-3 жирних кислот .

2. Кисломолочні продукти 
невисокої жирності: сир, кефір та 
йогурти - вони містять пробіотики 
та корисні для здоров’я кишечника.

3. Сир: адигейський, голланд-
ський, моцарелла та гауда - це дже-

рело кальцію та багатий на білок 
продукт.

4. Зелень: уся без винятку - 
мiстить велику кiлькiсть вiтамiнiв i 
мiнералiв.

5. Птиця: м’ясо курки та індич-
ки - це джерело білка та важливих 
мікроелементів.

6. Овочi: помiдори, огiрки, пе-
рець - вони мiстять велику кiлькiсть 
вiтамiнiв i мiнералiв.

ЗА ДОПОМОГОЮ ЛОЖКИ МОЖНА 
ПЕРЕВІРИТИ СТАН ЗДОРОВ’Я

Хочете дізнатися, чи ви здо-
рові? Проведіть звичайний 
тест із чайною ложкою 

ПЕРЕХІД НА ЛІТНІЙ ЧАС
ЯК ЦЕ ВПЛИВАЄ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

26 березня Україна переходить на літній час. О третій 
годині ночі годинник переводять на годину вперед
Перехід на літній час може мати 

негативний вплив на здоров’я лю-
дини. У країнах, де переводять час, 
були помічені такі негативні наслід-
ки для здоров’я: 

• зростає ризик інфаркту; 
• частіше болить голова; 
• загострюються хронічні захво-

рювання, особливо серцево-
судинної системи; 

• збільшується кількість ДТП; по-
рушуються біологічні ритми; 

• погіршується якість сну.

Це пов’язано з тим, що кож-
на клітина у тiлi людини має 
внутрiшнiй годинниковий механiзм 
- циркадний годинник. Вiн керує 
ритмами бiологiчних процесiв. Пе-
реведення годинника може пору-
шити цей ритм.

Щоб запобiгти негативному впли-
ву переходу на організм, варто посту-
пово пристосовуватись до нового ре-
жиму сну заздалегіть до переведення 
годинника. Також корисно буде пити 
достатньо води i уникати алкоголю i 
кофеïну перед сном.

1. Візьміть чайну ложку та зі-
шкребіть нею вміст на поверхні 
язика.

2. Піднесіть ложку до сонячно-
го світла або лампи.

3. Уважно дослідіть її на наяв-
ність розводів, кольору та запаху.

Результати
Відсутність розводів та різкого 

запаху свідчать про злагоджену 
роботу всіх органів.

Якщо розводів нема, але є за-
пах:

• гнильний та різкий може 
свідчити про проблеми з ле-
генями й шлунком;

• солодкий може вказувати на 
наявність цукрового діабету;

• запах аміаку може бути озна-
кою проблем із нирками.

Якщо на ложці 
залишився наліт
Наявність кольорових розво-

дів на ложці свідчить про:
• біло-жовтий колір – проблеми 

у роботі щитоподібної залози;
• фіолетове забарвлення – 

хронічний бронхіт, проблеми 
з кровообігом, високий рі-
вень холестерину;

• білий колір – наявність респі-
раторної або інфекції ротової 
порожнини;

• помаранчевий колір – наяв-
ність проблем із нирками.

При наявності симптомів та 
болісних відчуттів необхідно 
обов’язково відвідати сімейного 
лікаря.
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ОВЕН
У середу і четвер ак-

тивний настрій дозволить 
поєднати ділову активність 
із особистими інтересами. Зі всім найваж-
ливішим спробуйте впоратися в цей час. 

ТЕЛЕЦЬ
Ви будете цілком здо-

рові, якщо не брати до уваги 
загальний пригноблюваний 
стан і деяку нервозність. 
Якщо ви міняєте роботу, 
то є шанс успішно оформитися на новому 
робочому місці або розпочати здійснення 
сміливого проєкту.

БЛИЗНЮКИ
Щось важливе 

визначається в цей 
час, навіть якщо зовні 
помітних подій не відбувається. 
Добре цього дня чогось позбуватися. Ви-
несіть із будинку старі речі, але нові можна 
купувати не раніше вівторка.

РАК
У понеділок і 

вівторок ви можете 
одержати інформа-
цію здалеку, яка налаштує вас на нову 
тему. Цього дня оптимально відвідати 
салон краси або перукарню.

ЛЕВ
У вихідні 

можливі складнощі 
усередині сім`ї, 
незгода з якихось 
питань. Краще нікому нічого не до-
водити, а спробувати швидко знайти 
компроміс.

ДІВА
Простежте за 

подіями або своїм 
внутрішнім ставленням 
до важливих тем. Вам 
до снаги залишити позаду все, що вже 
своє відслужило, і починати будувати 
життя по-новому.

ТЕРЕЗИ
Якщо ви 

планували великі 
придбання в дім, 
то цей тиждень буде 
відповідним для цієї мети. Але краще 
робити покупки в першій половині.

СКОРПІОН
Ви можете попроща-

тися з якоюсь темою або, 
навпаки, життя поставить 
вас перед необхідністю 
щось нове почати. Навіть 
невеликі зміни можуть бути знаками 
важливих подій у майбутньому.

СТРІЛЕЦЬ
Не втрачайте часу і кожен 

день наповнюйте 
сенсом, корисними 
справами і новими 
зв`язками. У понеділок 
і вівторок займайте- ся 
більше домашніми справами.

КОЗЕРІГ
У вашому житті 

зараз відносно спокій-
ний період. Ви можете 
собі дозволити менше 
часу приділяти роботі, а більше 
особистим справам.

ВОДОЛІЙ
Може надійти 

довгоочікувана 
інформація, але 
можуть і змінитися 
плани. Швидше за все, 
вибору у вас не буде, 
і залишиться прийняти ситуацію 
такою, як вона є.

РИБИ
На початку тижня 

вирішуйте ділові 
питання. Інтуїція підкаже, 
де ви можете проявити 
вимогливість і що час міняти. Ви 
будете переконливі.

27 БЕРЕЗНЯ. 7 МІС. ДЕНЬ. ПОЧ. 09.11 
МІСЯЦЬ У БЛИЗНЮКАХ (12.50)

Зростаючий Місяць. Сьогодні корисно очистити будинок від 
бруду - як реального, так і астрального. Сприятливе спілкування з 
природою. В ніч із суботи на неділю може приснитися віщий сон.

28 БЕРЕЗНЯ. 8 МІС. ДЕНЬ. ПОЧ. 09.51 
МІСЯЦЬ У БЛИЗНЮКАХ

Зростаючий Місяць.  Намагайтеся спрямувати свою енергію 
в творче русло: не слід обмежувати себе в отриманні нових вра-
жень. Можна вирушати в поїздки і подорожі.

29 БЕРЕЗНЯ. 9 МІС. ДЕНЬ. ПОЧ. 10.43 
МІСЯЦЬ У РАЦІ (20.20)

Перша чверть наст. о 05.33. Будьте уважні до подій цього дня, 
оскільки вони є дзеркальним відображенням вашого ставлення 
до життя і до світу. Надайте підтримку тим, хто її потребує.

30 БЕРЕЗНЯ. 10 МІС. ДЕНЬ. ПОЧ. 11.44 
МІСЯЦЬ У РАЦІ

Зростаючий Місяць.  Не плануйте сьогодні переговори і підпи-
сання важливих юридичних документів. Остерігайтеся переоціни-
ти власну значущість, загордитися.

31 БЕРЕЗНЯ. 11 МІС. ДЕНЬ. ПОЧ. 12.52 
МІСЯЦЬ У РАЦІ

Зростаючий Місяць. Плавний і гармонійний, день, час мило-
сердя, терпіння і духовного перетворення. Практичні зусилля не 
дадуть особливих результатів.

1 КВІТНЯ. 11 МІС. ДЕНЬ (ПРОДОВЖ.) ПОЧ. 14.03 
МІСЯЦЬ У ЛЕВІ (10.30)

Зростаючий Місяць. Активний, творчий день, пов’язаний зі змі-
нами, перемогою, тріумфом, із силою і рухом. Сьогодні ви може-
те проявити рішучість у своїх діях, добре позбуватися  шкідливих 
звичок.

2 КВІТНЯ. 12 МІС. ДЕНЬ. ПОЧ. 15.14 
МІСЯЦЬ У ЛЕВІ

Зростаючий Місяць. Для людей науки цей день теж надзвичай-
но вдалий, обов’язково прийде нестандартне рішення проблеми, 
що стоїть перед ними. Головне - добре зосередитися.
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АСТРОЛОГIЧНИЙ ПРОГНОЗ ІЗ 27 БЕРЕЗНЯ ДО 2 КВІТНЯ

БАТЬКІВСЬКА СУБОТА
У ТАКІ ДНІ ТРЕБА МОЛИТИСЯ ЗА ПОМЕРЛИХ 

Субот, які називаються батьківськими, є сім. Із року в рік їхні дати 
змінюються, бо залежать від дат інших церковних свят
Для Господа немає людей померлих, для Нього всі 

живі, й поминати тих, хто відійшов у вічність – друзів, 
родичів і знайомих, – справа богоугодна. 

На Великий піст припали три поминальні суботи – 
другого, третього і четвертого тижня посту. Цьогоріч 
поминальні суботи припали на 11, 18 та 25 березня.

Поминальні суботи інколи називають батьківськими. 
Свою назву вони отримали тому, що у зверненнях до 
Господа люди передусім згадують померлих родичів. За-
звичай, їхні імена записано у книжечках, які подаються 
для зачитування священником на заупокійній службі.

Що робити у батьківську суботу?
• На кожному богослужінні священник возносить 

до Божого Престолу наші прохання, подяки, прослав-
ляння. Ми молимося за себе, за своїх близьких, за 
ворогів і за померлих, тож варто поставити свічку як 
символ нашої віри. 

• Після заупокійної служби заведено відвідувати 
кладовища, хоча це необов’язково, бо набагато біль-
шої уваги потребують не тіла, а душі покійних.

• Цей день також має бути позначений добрими 
справами. Можна принести пожертву – продукти, що 
не псуватимуться протягом тривалого часу.

Молитва за померлого – 
прояв любові
Окрім субот протягом року, коли зазвичай по-

минаємо померлих, у церковному році є так звані 
вселенські батьківські суботи, а також інші окремі дні 
поминання “всіх одвіку спочилих отців, матерів, бра-
тів і сестер наших”. Щоб навіть ті, чиїх імен уже не 
пам’ятають, відчули молитву, а отже і любов, бо мо-
литва – це прояв любові.

Молитовний спомин померлих вважався бого-
угодною справою ще в старозавітній Церкві. У Хрис-
тиянстві поминання спочилих до кінця II – початку III 
століть, за свідченням святого Кипріана, утвердилось 
остаточно. Відтоді як установилося християнське бого-
служіння, молитва за спочилих є постійною його скла-
довою частиною. Творити поминання, молитви та по-
жертви за померлих – священний обов’язок кожного 
православного християнина.

Звичай згадувати спочилих у суботи Великого по-
сту пов’язаний з тим, що Літургії Йоана Золотоустого 
чи Василія Великого не звершуються в його будні, а на 
Літургії ранішосвячених Дарів неможливо звершити 
Євхаристію в пам’ять про померлих.

СМЕРТЬ НЕ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЗАЛЯКАТИ, 
А ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ПОПЕРЕДИТИ

‘‘ Бог не створив смерті і не радіє загибелі живих, бо Він 
створив усе для буття” (Прем. 1:13–14)

Мертвих не існує. Є ті, що жи-
вуть на землі, і є ті, що живуть у 
Вічності, по різні сторони буття. І 
Церква молиться за живих, і за тих, 
хто вже залишив цей земний світ. 

А якщо Бог не створив смерті, 
а все, тобто і нас, створив для бут-
тя, то смерть – це щось зовсім не-
природне, не властиве людині, не 
є частиною її існування. А тому ви-
кликає у неї підсвідомий страх.

Церква говорить багато про 
смерть не для того, щоб залякати, 
а для того, щоб попередити: “У всіх 
ділах пам’ятай про кінець твій, 
і повік не згрішиш” (Сир. 7:39). 
Бо коли прийде мить переходу по 
той бік, то часу для змін не буде. 

Ісус Христос нагадував Своїм 
учням про смерть: “Хто слово 
Моє слухає і вірить у Того, Хто 
послав Мене, той має життя ві-

чне і на суд не приходить, а пе-
рейшов від смерті до життя”
(Ін. 5:24).

Одним із обов’язків Церкви є 
молитва. На кожному богослужінні 
голос Церкви підноситься до Божо-
го Престолу у проханнях, подяках 
і прославленні. Ми молимося за 
себе, за своїх дітей, батьків, роди-
чів, друзів, знайомих, навіть за во-
рогів. Наші щирі молитви під час 
Великого посту звучать і за помер-
лих. Адже Святе Письмо вчить, що 
“у Бога всі живі” (Лк. 20:38).

У ТАКІ ДНІ ТРЕБА МОЛИТИСЯ ЗА ПОМЕРЛИХ 

Молитва за померлого – 
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Приїхала у гості до 
родичів, які мешкають на 

вулиці Ліщинова в Крюкові. 
Не могла машиною проїхали від 
асфальту до дому – такі глибо-
кі канави на дорозі. Чіплялася 
постійно бампером та дном. Не 
розумію, чому ніхто не відсипає 
дорогу? Я розумію, що зараз війна, 
що коштів не вистачає, але 
затрати на такий «ремонт» не 
такі великі, щоб кошти не можна 
було знайти. До того ж поруч 
кар’єр, можна домовитися, щоб 
дали матеріал для відсипки доріг у 
приватному секторі

Марія Галченко, с.Білецьківка

Багато років працювала 
вчителькою, вже давно 

на пенсії, з дому не виходжу за 
станом здоров’я. Як же ж мені 
було приємно, коли листоноша 
вручила мені привітальний лист із 
8 Березня. Про мене згадав учень, 
якого я вчила 50 років тому! Він 
приїхав на могилу до батьків у 
село і згадав про мене. Я вже його і 
не пам’ятаю зовсім, а він вирішив 
привітати мене через стільки 
років. Я написала йому у відповідь 
листа і тепер дуже чекаю, що він 
відгукнеться. 

Марія Антонівна, 87 років

Читаю, що деякі школи 
хочуть закрити, і душа 

дуже болить за це. Хіба ж 
можна закривати учбові заклади? 
Скільки разів ми вже все це про-
ходили і нічого хорошого з цього не 
вийшло. Дітей треба розвивати, 
для них треба відчиняти дитячі 
садки, школи, нові гуртки та секції. 
А якщо ми лишень будемо зачиня-
ти їх, нічого хорошого не вийде. Са-
дочки в Кременчуці не працюють 
вже стільки часу, і ніхто не думає 
про те, що діти не спілкуються, 
не навчаються системно. Вони 
коли до школи підуть, їм буде дуже 
складно. Але ж влада не хоче нічого 
зробити для того, щоб подумати 
про майбутнє дітей.

Віктор Максимович, 67 років

З приходом тепла 
з’явилися незручності, які 

мешканці міста не можуть 
самостійно побороти. Це мото-
циклісти, які ганяють вулицями 
на свої гарчащих «конях». Гуляла 
з онукою по вулиці, вона у колясці 
спала. Тут несеться мотоцикл 
і реве, як сто паровозів. Дитина 
прокинулася, стала плакати. 
Ледве заспокоїла. Щойно вона 
почала дрімати, а він знов не-
сеться і гарчить. Чому поліціанти 
дозволяють їздити містом із 
таким риком двигуна? За це треба 
штрафувати! Містяни не повинні 
страждати.

Лариса Василівна, Раківка

Ми з чоловіком - пересе-
ленці з Луганської облас-

ті. Знаю, що зараз у Полтав-
ській області багато переселенців 
– наших земляків. Дуже хочеться, 
щоб люди відгукнулися, щоб можна 
було спілкуватися. Навіть можна 
організувати щось схоже на 
земляцтво, де люди з окупованого 
регіону будуть зустрічатися, спіл-
куватися, ділитися своєю радістю 
та бідою, розповідати новини. Це 
дуже важливо. Коли знаходишся 
далеко від рідного дому, зустріти 
земляка – як із родичем зустріти-
ся. Мій телефон є в редакції. Якщо 
хтось зацікавиться, буду рада 
поспілкуватися.

Тетяна Федорівна

  ФОТО З АРХІВУ СІМ'Ї  

ШАНОВНІ НАШІ ЧІТАЧІ!
Кожен із вас має вдома альбоми, в яких зібрані сімей-

ні фото. Це не просто портрети, це подорож у минуле, в 
якому залишилися роки юності, маленькі діточки, друзі, 
колеги та багато спогадів про події того часу.

Перегортаючи сторінки сімейного альбому, здається 
поринаєш у ті роки і знов на мить стаєш тим самим па-
рубком, який так ніжно поглядав на дівчину, яка згодом 
стала дружиною, чи весело святкував Новий рік у компа-
нії друзів.

Ми пропонуємо вам поділитися спогадами з земля-
ками та надіслати фото зі своїх сімейних архівів. Ми їх 
обов’язково опублікуємо.

Фото з підписом, описом зображеного та роком 
зйомки, надсилайте на адресу gazetakremenchuk@
gmail.com, або в Телеграм за номером +38098-124-84-
90. Також фото можна надсилати до редакції за адре-
сою: м. Кременчук, вул. Шевченка, 50А.

Усі фото повертаємо власникам.

Катерина Білобровкина з сестрами. 1985 рік.   Фото з сімейного архіву Олександра Гутян

  ГАРЯЧА ЛІНІЯ  

«ДДС» ШУКАЄ ВІДПОВІДЬ 

  ЛИСТ ЧИТАЧА  

ДЯКУЄМО ЗА ТУРБОТУ ТА ДОПОМОГУ

‘‘ Шановні земляки! Ми ніколи нікуди не писали за 
все своє життя, а тут захотілося похвалитися, 
поділитися з багатьма земляками

Так сталося, що нам довело-
ся користуватися допомогою со-
ціальних служб. Передусім хочемо 
подякувати нашій країні за те, що 
вона потурбувалася про нас, одино-
ких та немічних. Також хочемо по-
дякувати нашій помічниці, Ошер 
(Шкурат) Надії Юріївні, яка живе 
в Н.Галещині і працює соціальним 

працівником. Вона допомагає оди-
ноким та літнім людям.

Надюша приходить до нас двічі 
на тиждень та по дві години робить 
усе, про що ми її просимо. Вона і 
продукти закупить, і в аптеку схо-
дить, і воду принесе, і тиск поміряє, 
і показники газу та електроенергії 
передасть.

Якщо є якісь складнощі, вона 
поговорить з нами, все розповість, 
дасть пораду.

Хоч у неї своїх проблем багато, 
вона находить час і для нас.

Кожного вечора Надюша теле-
фонує нам та питає, як справи – для 
нас, старих, це дорого вартує.

Ми вдячні нашій помічниці На-
дії за допомогу, за її сердечність, 
співчуття, небайдужість до чужого 
горя.

‘‘ Вітаю, «ДДС»! Ви писали, що роди-
ни полонених можуть отримати 
гроші, але для цього треба отри-

мати довідку про перебування військово-
го в полоні. Де і як це зробити?

Ніна Михайлівна

– Отримати довідку можна двома способа-
ми: 

• звернутися особисто до силових відомств: 
Міністерства оборони; центрального ор-
гану виконавчої влади, що здійснює ке-
рівництво військовими формуваннями; 
правоохоронного органу чи державного 
органу спеціального призначення з пра-
воохоронними функціями; командира 
підрозділу ЗСУ; іншого утвореного відпо-
відно до закону військового формування 
чи органу, що належить до складу Сил 
безпеки та оборони України;

• через Національне інформаційне бюро за 
номерами: 1648; +38 (044) 287-81-65 (для 
дзвінків з-за кордону).

‘‘ Я загубила пенсійне посвідчення. Як 
можна його відновити? Розкажіть, 
будь ласка, у газеті, що для цього 

потрібно?

Вікторія Сергіївна, Недогарки

– Як розповіли в Пенсійному фонді України, 
відповідно до частини 4 статті 44 Закону України 
“Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування” особам, яким призначено пенсію, 
органи Пенсійного фонду України видають пен-
сійні посвідчення. 

Якщо пенсіонер втратив документ чи його 
було пошкоджено, – він може отримати новий.  
Для цього потрібно подати заяву на виготов-
лення нового пенсійного посвідчення. 

Отримати виготовлене пенсійне посвідчен-
ня можна в обраному сервісному центрі Фонду 
(зазначається людиною під час подання заяви). 

Альтернативою паперовому пенсійному по-
свідченню для багатьох пенсіонерів може стати 
електронне відображення пенсійного посвід-
чення в мобільному застосунку «Дія». Воно має 
таку ж юридичну силу, як і традиційне пенсійне 
посвідчення.  

Іноді виникають ситуації, коли пенсіонер з 
певних причин не може самостійно отримати 
нове паперове пенсійне посвідчення. Тоді до-
кумент можуть видати особі, яка представляє 
інтереси пенсіонера та повноваження якої 
оформлено в установленому законодавством 
порядку. 

‘‘ Прошу «ДДС» відповісти, чи можу 
я обміняти пошкоджені банкноти 
гривні? Якщо так, то де це зроби-

ти? В магазині не хочуть брати. Також 
прошу відповісти, чи можу я обміняти 
іноземну валюту старого зразка?

Петро Дмитрович, Ковалівка
– Як розповіли в Національному банку Укра-

їни, обміняти банкноти можна за умови, що 55% 
загальної площі банкноти не пошкоджені. 

Обміняти можна у відділеннях усіх україн-
ських банків. У деяких випадках може знадо-
битися дослідження національної валюти, яке 
Національний банк проводить безкоштовно.

Щоб обміняти іноземну валюту, вам варто 
перевірити на сайті центрального банку тієї кра-
їни, валюту якої хочете обміняти, чи не втратила 
банкнота платіжну спроможність. 

У деяких випадках таку валюту можна обмі-
няти у будь-якому обмінному пункті. Наприклад, 
у випадку з банкнотою 500 євро або доларами 
США, надрукованими після 1914 року, які зали-
шаються платіжними засобами. Проте в інших 
випадках валюту можна обміняти лише у цен-
тральних банках країн-емітентів.

Вона для нас, як рідна донька.
Ми через газету бажаємо їй 

здоров’я, щоб усе в неї складалося 
добре. Дякуємо!

З великою повагою, 
О.Л.Копил, Л.Н.Свинаренко

Зробити це можна кількома способами: 
• звернувшись до будь-якого зручного те-

риторіального органу Пенсійного фонду 
України; 

• через особистий кабінет на вебпорталі 
електронних послуг Пенсійного фонду 
України (portal.pfu.gov.ua); 

• допомогою мобільного застосунку “Пен-
сійний фонд”.

При особистому зверненні заповнюється 
відповідна заява, пред’являється паспорт та   до-
дається фото. 

На вебпорталі електронних послуг Фонду 
заява на виготовлення пенсійного посвідчен-
ня міститься у розділі “Щодо пенсійного забез-
печення”. З мобільного застосунку “Пенсійний 
фонд” потрібно обрати вкладення “До ПФУ”: 
розділ “Комунікації до ПФУ” – “Заява на виготов-
лення пенсійного посвідчення”.




