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У РАЙОННІЙ ЛІКАРНІ 
ЗАПРАЦЮВАВ КОВІДНИЙ 
ШПИТАЛЬ

На базі Кременчуцької район-
ної лікарні розгорнули інфек-
ційний шпиталь. Причина – 
зростання кількості випадків 
коронавірусу в місті. Резерв лі-
жок для хворих з коронавірусом 
у Центральній районній лікарні 
становить 100 одиниць. 

Нині районну лікарню забез-
печено киснебалонами, най-
ближчим часом у закладі поси-
лять киснезабезпечення кріоци-
ліндром та кисневими концен-
траторами.

У ЛІКАРНІ БОГАЄВСЬКОГО 
РЯТУЮТЬ ПАЦІЄНТІВ
З ІНСУЛЬТАМИ

Другий рік поспіль у лікарні 
ім. Богаєвського надається 
тромболіптична терапія. Для 
пацієнтів вона є абсолютно без-
коштовною. До пакету цієї ме-
дичної послуги входить прове-
дення комп’ютерної томографії, 
інші медичні обстеження та 
безпосередньо тромболіптична 
терапія.

Кременчуцька лікарня уві-
йшла у четвірку закладів охоро-
ни здоров’я Полтавщини, де на-
дається медична послуга тром-
болізис. Нею охоплюються ті па-
цієнти, які з симптомами ін-
сульту  були госпіталізовані в 
медичний заклад  у так зване 
терапевтичне «вікно» (до 4 го-
дин від появи перших симпто-
мів хвороби).

Наразі метод лікування тром-
болізисом є найбільш ефектив-
ним при розвитку ішемічних 
інсультів. Після нього повністю 
відновлюється кровообіг у рані-
ше уражених тромбами ділян-
ках кровоносної системи люди-
ни, що також зберігає нормаль-
ну роботу її головного мозку без 
найменших його пошкоджень.

Минулого року в Першій місь-
кій лікарні було проведено 20 
тромболізисів, а за перший 
квартал цього року така медич-
на послуга надана десяти паці-
єнтам лікарні. Завдяки цій про-
цедурі пацієнти повністю по-
вернулися до нормального здо-
рового стану, що раніше було 
практично неможливим.

НА КРЮКІВСЬКОМУ МОСТУ
ПОЧАВСЯ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО 
ПОКРИТТЯ

На мостовому переході через 
річку Дніпро 5 квітня розпочала 
працювати дорожня техніка. Ре-
монтні роботи проводитимуться 
у вечірній та нічний час, спец-
техніку виводитимуть на міст о 
20.30. Під час ремонтних робіт 
буде дещо ускладнено рух авто-
транспорту, для проїзду буде від-
крита лише одна смуга руху. 

У КРЕМЕНЧУЦІ
ВИМКНУЛИ ОПАЛЕННЯ

У понеділок, 5 квітня, у кре-
менчуцьких будинках вимкнули 
опалення. Відповідне рішення 
члени виконкому прийняли ми-
нулого тижня. Завдяки цьому 
кременчужанам вдасться зеко-
номити на платіжках. Соціальні 
об’єкти, такі як лікарні та садоч-
ки, поки що будуть отримувати 
тепло. У школах теплопостачан-
ня вже припинено, оскільки 
діти перебувають на канікулах.

КОМУНАЛЬНИКИ
КРОНУЮТЬ ДЕРЕВА 

Кронування, видалення та 
формувальну обрізку дерев ми-
нулого тижня проводили на ву-
лицях Гвардійській, Олексія Дре-
валя, у сквері Юність. На схилі 
по проспекту Свободи бригада 
«Благоустрою Кременчука» ви-
конувала роботи з прополки 
клумб та обрізки багаторічників. 

1 квітня 2021 року на 81  році життя перестало
битися серце добре відомої і шанованої в місті
людини, колишнього керівника Кременчука – 

ЛИТВИНЕНКА Анатолія Кузьмича.
 
Анатолій Кузьмич народився 9 березня 1941 року.  

Його дитинство та юність випали на суворий істо-
ричний період, коли наш народ  вів запеклу бо-
ротьбу з нацистськими загарбниками, а потім від-
будовував зруйновану  вщент Батьківщину. Труд-
нощі тих  важких часів заклали фундамент у ха-
рактер  Анатолія Кузьмича. З  юних літ він мав ак-
тивну життєву позицію та  велике прагнення пра-
цювати на саморозвиток і розвиток суспільства.

Закінчивши у 1958 році середню школу, він всту-
пив до Кременчуцького технікуму залізничного 
транспорту. Анатолій Кузьмич мав дві вищі освіти, 
які отримав у Полтавському інженерно-будівель-
ному інституті та Харківському політехнічному ін-
ституті. Працював на промислових підприємствах 
Кременчука, зокрема, більше 22 років - на Кремен-
чуцькому заводі дорожніх машин, де пройшов тру-
довий шлях від слюсаря до першого заступника ди-
ректора виробничого об’єднання «Шляхмашина». 
Чимало  років віддав звільненій виборчій роботі.

Анатолій Кузьмич Литвиненко був  висококвалі-
фікованим спеціалістом. Він  мав глибокі знання в 
економічній та соціально-політичних сферах. Із 
1986 по 1990 роки очолював Кременчук, із 1991 - 
2008 роки  - член наглядової ради - керуючий філі-
єю «Промінвестбанку», з 2010 - член наглядової 
ради,  заступник голови правління - генеральний 
директор громадської організації «Кременчуцька 
міська організація роботодавців».

Висококласний професіонал, вірний  товариш, 
чуйна і порядна людина. Завжди займав активну 
життєву і громадську позицію,  був небайдужим до 
долі Кременчука та  його мешканців. Саме тому не-
одноразово отримував заслужену довіру виборців 
– був депутатом Крюківської районної ради,  тричі 
обирався депутатом Кременчуцької міської ради, а 
також представляв місто Кременчук у Полтавській 
обласній раді народних депутатів.    

За  сумлінну працю на благо територіальної гро-

мади міста Анатолій Кузьмич неодноразово наго-
роджувався державними медалями та орденами, 
почесними грамотами та  листами подяки різних 
рівнів. У  2012 році його діяльність на благо розви-
тку кременчуцької громади була відзначена почес-
ним знаком «За заслуги перед містом».

Смерть невблаганна, вона забрала від нас не про-
сто прекрасну людину, громадського діяча, хоро-
шого сім’янина,  але й справжнього кременчужа-
нина – патріота нашого міста. Не стало Анатолія 
Кузьмича Литвиненка, але світла пам’ять про ньо-
го навічно залишиться в наших серцях.

Ми глибоко сумуємо з приводу  тяжкої непоправ-
ної втрати і висловлюємо щирі співчуття рідним та 
близьким покійного.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький, 
народний депутат України Юрій Шаповалов,  
народний депутат України Олексій Мовчан,  

депутати Кременчуцької міської ради Кремен-
чуцького району Полтавської області, члени вико-

навчого комітету, Почесні громадяни міста,   
колишні керівники міста, керівники промислових 

підприємств, громадськість міста.

ПАМ’ЯТІ ТОВАРИША
Нелегка наша місія – подивитись і послати остан-

нє слово тому, хто перетнув земну межу і назавжди 
пішов за обрій. Послати останній погляд, вимовити 
останнє «прощавай!»… Стримувати скорботні сло-
ва і усвідомлювати, що вже не почуєш голос, не по-
бачиш посмішку друга, товариша, колеги.

Після тяжкої хвороби COVID-19
пішов з життя славетний кременчужанин 

ЛИТВИНЕНКО Анатолій Кузьмич. 

9 березня йому виповнилося 80 років. На жаль, 
трагедія не приходить одна: за кілька днів до його 
смерті від вірусної хвороби на 56-му році помер його 
син Дмитро Анатолійович.

Людина щаслива тільки тоді, коли вміє не лише 
брати від життя, а й віддавати, випромінювати те-
пло, любов до людей. Адже чим більше віддаєш, тим 
більше отримуєш навзаєм. Саме таким і був Анато-
лій Кузьмич Литвиненко. Трудовий шлях розпочи-
нав робітником на деревообробному комбінаті міс-
та Кременчука, а в липні 1961 року перейшов пра-
цювати на завод шляхових машин, де трудився 22 
роки. Пройшов шлях від слюсаря до керівника під-
приємства. За цей період очолював комсомольську, 
профспілкову і партійну організації, був головним 
інженером та заступником директора. Маючи вищу 
інженерну освіту, Анатолій Литвиненко велику ува-
гу приділяв роботі заводу, розширенню виробни-
цтва шляхових машин, виявляв турботу про праців-
ників.

Кредо Анатолія Кузьмича у його діяльності – абсо-
лютна чесність і порядність, відповідальність перед 
людьми. І люди побачили в ньому здібного органі-
затора і керівника, тож виявили високу довіру, об-
равши керівником Крюківського району, а в 1986-
му році мером міста Кременчука. В когорті однодум-
ців йому вдалося досягти значного підйому економі-
ки Кременчука, всіх його галузей, на високому рівні 
тримати соціальний захист кременчужан, а з часом 
сприяти становленню молодої незалежної держави. 

В подальшому, працюючи в системі Промбудбан-
ку та філії Промінвестбанку, перш за все, турбувався 
про добробут людей, розвиток економічних зв’язків 
Кременчука з регіонами.  

Не збавив темпів своєї діяльності Анатолій Литви-
ненко на посаді виконавчого директора міської асо-
ціації роботодавців. Він зумів зосередити роботу 
громадського осередку на організації роботи керів-
ників підприємств міста, підборі і розстановці ка-
дрів, покращенні соціальної бази.

За значний особистий внесок у розбудову держа-
ви, рідного краю, нагороджений орденами, медаля-
ми, грамотами. Все життя працюючи на різних по-
садах, Анатолій Кузьмич залишив хороший слід на 
землі, тож пам’ять про нього у друзів, рідних, колег 
буде вічною, як наша Земля і Сонце.

Морозов Г.Ф., Гусєв М.В., Кривобок В.В.,  
Провізіон Ф.Х., Шостак В.М., Перепелятник Л.І.,  

Лобов А.В., Данилейко В.М., Бердник В.М.,  
Кузнєцов Ю.В.,  Жениленко М.В., Семеняченко В.Л., 

Кірпенко О.І.,  Міщенко В.Г., Барбарич Д.В., Піпа С.К., 
Хворост Є.Ф., Прохоров Д.М.,  Гарбуз Г.В., Кірєєв Ю.В.

Родина Литвиненків висловлює щиру подяку за підтримку й допомогу в організації похорон Анатолія Кузьмича та Дми-
тра Анатолійовича. Особлива подяка керівництву міста на чолі з Малецьким В.О. та Асоціації роботодавців Кременчука - 
Данилейку М.І., Приходьку В.І., Матицину В.М., Черняку Р.Є., Яворському В.В., Федотову Г.І., Вернер М.І., Дроздовій І.А., Лу-
кацькому О.С., Кірєєву Ю.В., Гончаренко В.В., Леготкіну Г.І. А також Глухову М.В.,  Мунтяну Б.М., Кузнєцову Ю.В., Коваленку 
Ю.О., Левченку М.І.,  Каленику Г.С., Кирпенко О.І.

Дякуємо всім близьким та друзям, кожному з кременчужан, які в цей тяжкий і трагічний час були і залишаються поруч
з нами, розділяючи наше горе і біль. Ми вдячні за допомогу і добрі слова, ми сподіваємося, що Анатолій Кузьмич та
Дмитро Анатолійович залишилися в пам‘яті кременчужан як справжні професіонали, віддані справі та своєму місту.
Ще раз дякуємо за підтримку і допомогу.

У КРЕМЕНЧУЦІ ПЛАНУЮТЬ
ПОБУДУВАТИ НОВУ ЦЕРКВУ
Неподалік «Амстору» планують побудува-

ти церкву Української єпархії вірменської 
апостольської церкви. Проєктною докумен-
тацією передбачено, що на території біля 
церкви буде облаштовано зону відпочинку з 
фонтаном. Ці роботи виконуватимуться за 
рахунок ініціаторів будівництва. Територія 
проєктування церкви поділятиметься на 
функціональні зони: вхідна, храмова, госпо-
дарська.

Уже проведено основний обсяг робіт із проведенням 
інженерних комунікацій. Наразі підрядники прово-
дять оздоб-лювальні роботи.

Будівельники працюють цілодобово, щоб заверши-
ти проєкт у межах поставленого завдання до кінця 
квітня. На черзі – постачання діагностичного облад-
нання, меблів, медичної апаратури тощо. 

Як відомо, у приймально-діагностичному відділенні 
буде розміщено ендоскопічний кабінет, кабінет
ультразвукової діагностики, рентгенкабінет, держав-
ний комп’ютерний томограф, протишокові палати з 
апаратами ШВЛ, міні-операційна з функціями трав-
матологічного пункту тощо. Відділення також буде 
оснащено моніторами пацієнта та іншим реанімацій-
ним обладнанням для надання допомоги під час не-
відкладних станів.

ПРАЦІВНИКИ «МІСЬКСВІТЛА»
ОБСЛУГОВУЮТЬ МЕРЕЖІ
ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ

Працівники комунального підприємства «Міськ-
світло» у різних районах міста проводять профі-
лактичні огляди та ремонтні роботи. На вулиці 
1905 року, Перемоги, проспекті Свободи, вулиці 
Ковальова, Кооперативній, Вадима Пугачова, Ре-
венка фахівці виконали роботи з огляду, обслуго-
вування світильників та заміни ламп на мере-
жах зовнішнього освітлення.

Також проводили заміну оголених сталевих 
дротів на ізольовані, розчищали охоронну зону 
повітряних ліній електропостачання від гілля 
дерев.

У ЛІКАРНІ «КРЕМЕНЧУЦЬКІЙ»
ТРИВАЄ РЕМОНТ СУЧАСНОГО
ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

З повагою родина Литвиненків.
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Як розмістити
талон на знижку?

Пишіть на наш
Вайбер: 097-507-7-507

ТБ | ПОНЕДІЛОК, 12 КВІТНЯ

Канал «1+1»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 
з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.30 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.50 «Життя вiдомих 
людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 
наослiп».
15.50 «Мисливцi за нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
20.45, 21.55 Т/с «Свати».
23.05, 00.10 Т/с «Кухня».
01.10 «Голос країни 11».

нтер
03.25 Х/ф «Дачна подорож сер-
жанта Цибулi».
05.00, 04.55 «Телемагазин».
05.30, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Но-
вини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.10, 18.00, 19.00, 03.40 «Стосу-
ється кожного».
12.25 Х/ф «Ас з асiв».
14.30 Х/ф «Як вкрасти дiамант».
16.10 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Т/с «За справу береться 
Шекспiр 2».
01.30 Т/с «Гречанка».

ICTV
04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15, 02.30 Громадянська оборона.
06.00 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
10.15, 13.15 Т/с «Смертельна 
зброя».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25, 16.15 Х/ф «Логан: Росома-
ха».
16.45 Х/ф «Люди Iкс: Росомаха».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.05, 21.35 Т/с «Пес 6».
22.50 Свобода слова.
00.00 Х/ф «Рейс».
03.15 Я зняв!

Новий канал
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.20 Х/ф «Не гальмуй».
13.10 Х/ф «Обдурити всiх».
15.10 Х/ф «Таксi 5».
17.10 Х/ф «Таксi 4».
19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.20 Х/ф «Хвиля».
23.50 Х/ф «Землетрус».
01.50 Т/с «Хронiки Шаннари».
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45 Зона ночi.
05.00 Абзац.

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
07.10 Т/с «Комiсар Рекс».
10.50 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.45 Т/с «Слiд».

18.05 Супермама.
19.05 Детектор брехнi.
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки».
23.00 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю».
00.50 Невiдома версiя. «Iван Васи-
льович змiнює професiю».

Канал «Україна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Украї-
ною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 
03.25 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45 Реальна мiстика.
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 3».
17.10, 04.45 Т/с «Виклик 2».
20.10 «Говорить Україна».
21.00, 23.10 Т/с «Без тебе».
23.30, 02.00 Т/с «Чужа».
01.30 Телемагазин.
04.15 Контролер.

Канал «2+2»
06.00 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Харкiв 3».
09.35 Х/ф «Команда А».
11.50 Х/ф «Спiвучасник».
14.15 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.00 «Спецкор».
18.50, 02.30, 03.45 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Карпатський рейн-
джер».
20.20 Т/с «Опер за викликом 5».
22.10 «Грошi».
23.25 «Дубинiзми».
00.05 Х/ф «Остаточний вирок».
03.00 Т/с «Ласко».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

НТН
05.00 «Top Shop».
06.00 Х/ф «Папуга, що говорить 
на iдиш».
07.45, 16.50, 03.20 «Випадковий 
свiдок».
08.40 Х/ф «Холодне лiто 53-го».
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.30, 16.30, 19.00, 02.50 «Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.40 Х/ф «Проект А 2».
18.20 «Свiдок. Агенти».
22.55 Х/ф «Днiпровський рубiж».
01.30 «Втеча. Реальнi iсторiї».
03.30 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою.
08.45, 00.00 Одного разу в Одесi.
09.15 Танька i Володька.
09.45, 10.45, 19.15 Країна У 2.1.
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець».
12.15, 16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
17.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Клони».
23.00 Країна У.
00.30 Казки У Кiно.
01.00 Рятiвники.
02.15 Т/с «Хамелеон».
03.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

К1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Орел i решка. Шопiнг».
09.20 «Орел i решка. Шаленi 
вихiднi».
10.15 Х/ф «Кохання трапляється».
12.10 Х/ф «Обережно! Дверi зачи-
няються».
14.00 «Орел i решка. Морський се-
зон».
15.50 «Орел i решка. Незвiдана Єв-
ропа».
19.15 «Орел i решка. Перезаванта-
ження».
22.00 «Орел i решка. Навколо 
свiту».
00.00 Х/ф «Голi перцi».
01.30 Х/ф «Крихiтка на мiльйон 
доларiв».
03.35 «Нiчне життя».

К2
06.30, 08.00 Телемагазин.
07.30 Бургери.
08.20 Салат-бар.
08.40 Смузi-меню.
09.00 Магiя солодощiв.
09.20 Просто їжа.
09.50 Смачнi страви.
10.20 Дiм на заздрiсть усiм.
11.20, 18.10 Удачний проект.
12.10, 19.00 Шiсть соток.
13.00, 16.00, 00.40 Кориснi поради.
14.00 Шеф-повар.
15.00 Спецiя.
16.10, 21.10 Правила виживання.
17.10 Дачна вiдповiдь.
19.40 Майстри ремонту.
20.10 Квартирне питання.
22.10 Готуємо разом.
01.40 Неймовiрнi iсторiї кохання.
03.20 Зiрковi долi.

ТК КРЕМЕНЧУК
6:00 Огляд світових подій
6:30 В Україні
7:10 Голос Америки
7:40 Вікно в Америку
8:00 Бадьорий ранок
10:00 Українська пісня
11:30 Євромакс
12:00 В гарній формі
12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 
17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 22:30 
Кременчуцькі новини
12:35 Огляд світових подій
13:10 Історії з Європи 
13:35 Стоп Фейк Ньюз
13:45 Студія дня
14:35 Літературний вояж
14:45 Життя без прикрас
15:35 Феєрія мандрів
16:35 Богатирські ігри
17:35 Рекомендації психолога
18:00 В Україні
18:35 Студія дня
19:20 Історії з Європи
19:30 ProВійсько
19:50 Техніка війни 
20:05 У фокусі Європа
20:50 Студія Вашингтон
21:00 Час-Тайм
21:15 Феєрія мандрів
21:45 Візерунки дня
21:55 Стоп Фейк Ньюз
22:05 Крим: Реалії
22:50 Українська пісня
1:10 Студія дня
2:00 Рецепти смаку
3:00 Шлягер
4:00 Рекомендації психолога
4:45 Літературний вояж
5:10 Студія дня

5%

При пред’явленні купона
                          на весь асортимент

крафтового шоколаду від

MEETTY

знижка 5%

Кременчук, вул. Соборна, 31

вул. Велика набережна, 65

ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР «HYUNDAI» ТА «NISSAN» ПРОПОНУЄ

Пред’явнику
купона знижка
на запчастини

та ремонт 10%
299 грн.

Повна діагностика автомобіля

т. 0675316805 • 0674078448

вул. Першотравнева, 17/2
Постійно діюча акція: всім іменинникам у День народжен-
ня знижка 10% за наявності свідоцтва про народження.
Діє 3 дні: переддень, у День народження і наступного дня.

МАГАЗИН ІГРАШОК «ДИТЯЧІ МРІЇ»

знижка 5% на весь асортимент
з 15.02 до 31.03.

Широкий асортимент одягу
для чоловіків, жінок та дітей. 

ЗНИЖКА 10% НА ВСІ ТОВАРИ

МАГАЗИН ОДЯГУ STOCK BOOM

проспект Свободи, 69-А, і проспект Л.Українки, 32/10

Студія «SoulFit»
провулок Гвардійський,4
т. 067 131 86 18

ЗНИЖКА 30% на місячний
абонемент будь-якого напряму

вул. Вадима Пугачова, 55\1
067-358-09-23, 095-067-51-52

продаж
лакофарбових
матеріалів та
декоративних
штукатурок

знижка 15%

АКЦІЯ 1=2
купуй 1 каву
забирай 2

сімейна кав’ярня 

Вул. Перемоги, 7
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Телеканал                    в кабельних мережах:
«Чумгак» та «Сетілайт» - кнопка 1

Або на
YOUTUBE

Також шукайте у
додатках MEGOGO

та SWEET.TV

ТЕХНОКРЕДО
ВСЕ ДЛЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ
вул. Вадима Пугачова, 10
0505478016

на фурнітуру та плитні
матеріали до кінця квітня5%

ЄВРОПА ПІШЛА НА ЛОКДАУН

Цими вихідними в Європі католицька спіль-
нота відзначала Великдень, напередодні якого 
більшість країн посилила карантинні обме-
ження. У Франції на три тижні закрили садоч-
ки та школи. Зачиненими залишились закла-
ди громадського харчування, магазини про-
мислових товарів і розважальні центри.  З 
19.00 по країні діє комендантська година. У Ні-
меччині відмовилися від локдауну на Велик-
день, але посилили поліцейські патрулі, аби не 
допускати скупчення населення. В Італії запро-
вадили «червоний» рівень епідемічного режи-
му. Влада зобов’язала вакцинувати усіх меди-
ків. А тих, хто має протипоказання, переводять 
на іншу роботу. У Польщі двічі за минулий 
тиждень фіксували рекордну кількість зараже-
них за добу, понад 35 тисяч. На вулицях не 
можна перебувати без маски. Зачинені усі тор-
говельні точки, за винятком продуктових мага-
зинів, аптек і кіосків з пресою. Не працюють 
навчальні заклади і школи.  Установи перево-
дять своїх працівників на дистанційну роботу. 
В Естонії різко збільшилась кількість бажаю-
чих вакцинуватися. Наразі цифра становить 
71% мешканців. Суворий карантин в Естонії за-
провадили з 11 березня до 25 квітня. Зачинено 
усі непродовольчі магазини. Працюють лише 
аптеки, продуктові, зоомагазини та заправки.

УКРАЇНА ЗА КРОК ВІД ЛОКДАУНУ?

А тим часом в Україні все більше регіонів 
оголошують локальні локдауни. У п’ятницю 
країна побила одразу три ковідні антирекорди. 
Найбільшу кількість нових випадків, а саме
19 893 зафіксували 2 квітня. Сумний рекорд і в 
показниках смертності, за добу не стало 433 
українця. На лінію 103 до медиків надійшло по-
над 35 тисяч звернень. У середньому по країні 
завантажено 60% ковідних ліжок. Лікарі звіту-
ють, працюють на межі сил. А більшість склад-
них випадків – це запізні звернення, коли хво-
рі до останнього намагаються подолати хворо-
бу вдома. 

У червоній карантинній зоні перебувають 
нині: Київ, Житомирська, Івано-Франківська, 
Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаїв-
ська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Черні-
вецька області. У 22-ох регіонах країни переви-
щено визначений поріг госпіталізації хворих 
на COVID-19. Найбільша кількість ушпитале-
них у Хмельницькій, Винницькій та Житомир-
ській областях. 

З 5 квітня жорсткий локдаун введено у Києві. 
Навчання в школах, училищах та ВНЗ перево-
диться на дистанційний режим. Припиняється 
робота дитячих садків і закладів позашкільної 
освіти. Метрополітен, наземний комунальний 
і приватний транспорт переходить на режим 
спеціальних перевезень. Перевозитимуть 

лише працівників критичної інфраструктури, 
в яких є спеціальні перепустки, посвідчення 
особи і маски. Лікарням заборонили проводити 
планові госпіталізації, крім випадків допомоги 
вагітним, породіллям та новонародженим; до-
помоги онкохворим; інших випадків при ре-
альній загрозі життю пацієнта. Працюють 
лише продуктові магазини та аптеки. 

Подібні обмеження діють у Запоріжжі. Але 
дещо м’якіші. Забороняється проведення масо-
вих заходів. Спортивні зали та фітнес-центри 
закриваються для відвідувачів. Працюють 
лише продовольчі ринки та магазини, опера-
тори поштового зв’язку, медичні та ветеринар-
ні заклади, АЗС, перукарні та салони краси (за 
попереднім записом). Кафе і ресторани можуть 
працювати у будні, а от у вихідні лише на ви-
ніс і доставку. 

У Львові із середини березня діють карантин-
ні обмеження. Громадський транспорт працює 
у режимі спецперевезень. Заклади харчування 
лише «на виніс» або на замовлення з достав-
кою. Так само лише «на виніс» та за попере-
днім замовленням працюють непродовольчі та 
будівельні магазини, тоді як усі ринки - як про-
довольчі, так і непродовольчі -  закриті. Школи 
на дистанційці, а садочки в режимі чергових 
груп (для дітей, чиї батьки працюють).

Ввели обмеження і на Полтавщині. Поки що 
вони стосуються Полтавської, Горішньоплав-
нівської, Миргородської, Лубенської та Гадяць-
кої міської територіальних громад. Заборонено 
роботу кафе, ресторанів та інших закладів, до-
зволяється доставка і замовлення їжі з собою. 
Не можуть працювати торговельні центри і 
розважальні заклади. Забороняється проведен-
ня масових заходів, діяльність непродовольчих 
ринків. Учні та студенти йдуть на онлайн-нав-
чання, виняток - сади, учні початкових класів, 
спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних 
центрів, студенти 6 курсу та інтерни-медики, 
які також залучені до боротьби з коронавіру-
сом.

ЧИ ПІДЕ КРЕМЕНЧУК НА ЛОКДАУН?

Станом на 5 квітня у Кременчуці зареєстрова-
но 79 нових випадків захворювання. Всього в 
інфекційних шпиталях від COVID-19  лікується 
115 пацієнтів. З початку пандемії всього зареє-
стровано 7037 випадків коронавірусної хворо-
би. Одужали 5958 пацієнтів. Померли – 184. 
Кременчук наразі залишається в помаранчевій 
зоні карантинних обмежень. Для школярів ка-
нікули продовжили на тиждень, до 9 квітня, 
щоб призупинити розповсюдження вірусу. Лі-
карі наголошують на необхідності дотримання 
усіх санітарних норм та карантинних обме-
жень, щоб мерії не довелося впроваджувати 
жорсткі заходи, як це відбувається в інших ре-
гіонах.

В ОЧІКУВАННІ ЛОКДАУНУ?

Світ накрила третя хвиля СOVID-19. Зрос-
тає кількість хворих. І головне, про що гово-
рять лікарі, ця хвиля важча за попередню. 
Більше ускладнень, частіше хворіють діти. 
Вакцинація, хоч і триває нині майже по всьо-
му світу, але в більшості її темпи незадо-
вільні. В Європі щеплено 11% населення. У 
США щеплення вже мають 18% мешканців. 
Лише Ізраїль вакцинував наразі більше поло-
вини населення і навіть починає ослаблюва-
ти карантинні обмеження і закривати ко-
відні відділення у лікарнях. В Україні наразі 
деякі регіони потерпають від сплеску захво-
рюваності. Локдауни оголошують чимало 
країн світу та локально окремі регіони 
України. Чи очікувати кременчужанам поси-
лення карантинних обмежень, дізнавались 
«Кременчуцькі новини».

Олександра
ДЕМИДЕНКО
журналіст За останній час значно зросла кількість по-

жеж в екосистемах – більше 40 гектарів сухос-
тою було знищено вогнем. Лише за минулий 
тиждень було зареєстровано 10 випадків. Ря-
тувальники щодня отримують виклики. 

Так, 31 березня, у другій половині дня, вогне-
борці отримали одразу два виклики про поже-
жу на відкритій території біля Омельника та 
Рокитного. Відразу за викликом прибуло два 
пожежні автомобілі. Більше години знадоби-
лося рятувальникам, аби локалізувати та зне-
шкодити пожежу.

ВІТЕР – ВОРОГ ПОЖЕЖНИКА

На жаль, нерідко трапляються випадки, 
коли пожежа із сухостою може перекинутися 
на житлові будинки чи приватні території. 

«Сухостій весь згоряє, але через вітер може 
перекинутися і на будинки, і на приватні тери-
торії», – зазначає начальник 2-го Державного 
пожежно-рятувального загону Олександр 
СУШКО. 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР

З точки зору екології неконтрольоване спа-
лювання сухостою може викликати появу 
ряду серйозних проблем. 

– Неконтрольоване спалювання сухої рослин-
ності створює як загрозу життю людей, так 
і призводить до значної шкоди довкіллю. Це і 
забруднення атмосфери, і збіднення видового 
складу флори, і деградація ґрунтового покриву 
(внаслідок того, що загинуть корисні комахи, 

які беруть участь у створенні родючості 
шару). Пожежі на відкритих територіях та-
кож призводять до зникнення рідкісних видів 
тварин і загибелі корисних комах. Стражда-
ють також і рослини, внесені до Червоної кни-
ги України, – зазначає Лариса МАШИНА, голо-
вний спеціаліст відділу екологічної безпеки 
Кременчуцької міської ради. 

ЗНИКНЕННЯ РОДЮЧОСТІ

Навмисне випалювання сухої рослинності 
не зробить вашу землю більш родючою! Є 
припущення і думки людей, що якщо спалити 
верхній шар ґрунту, стерню на полі, то підви-
щиться родючість землі. Але це не так. Золу, 
яку треба додавати у ґрунт, необхідно змішу-
вати із землею і вносити у верхній шар. А при 
спалюванні зола, яка вигоряє на полі, розві-
ється вітром, і користі ніякої не приносить, 
лише забруднює довкілля.

Пожежі в екосистемах – надзвичайно небез-
печні! Через відкритий вогонь знищується ба-
гато рослин, страждають тварини та навіть 
помирають люди. Тому рятувальники вкотре 
звертаються до громадян з проханням не па-
лити суху траву та дотримуватися правил 
протипожежної безпеки.

ШТРАФИ ЗА НЕКОНТРОЛЬОВАНЕ
СПАЛЮВАННЯ

Четвертого квітня почали діяти нові штра-
фи. Згідно з Законом України «Про внесення 
змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення щодо посилення відпові-
дальності за порушення законодавства у сфері 
пожежної безпеки» було внесено зміни до Ко-
дексу України про адміністративні правопо-
рушення, зокрема, підвищено штрафи за по-
рушення законодавства у сфері пожежної без-
пеки. Наразі штрафи за створення умов для 
виникнення неконтрольованих пожеж зна-
чно підвищено. Наприклад, стаття 175. Пору-
шення встановлених законодавством вимог 
пожежної безпеки. Порушення статті тягне за 
собою накладення штрафу від 1700–400 гри-
вень і на посадових осіб та фізичних осіб-
підприємців 3400–5100 гривень.

ЗНИЩЕННЯ ЕКОСИСТЕМИ:
НА ТЕРИТОРІЇ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ЗРОСЛА КІЛЬКІСТЬ ПОЖЕЖ

профіль у
соцмережі

Дар’я
ЯКИМЕЦЬ
журналіст
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Канал «1+1»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «Життя вiдомих 
людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 
наослiп».
15.50, 05.05 «Мисливцi за 
нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
20.45, 21.55 Т/с «Свати».
22.55, 00.00 Т/с «Кухня».
01.00 Х/ф «Я, знову я та Iрен».
03.00 Х/ф «Вiйна подружжя 
Роузiв».

Iнтер
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Но-
вини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Моє дiамантове розлу-
чення».
14.10, 15.05, 15.50 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випа-
док».
18.00, 19.00, 03.40 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Т/с «За справу береться 
Шекспiр 3».
01.30 Т/с «Гречанка».
04.55 «Телемагазин».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Факти.
04.45 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна зброя».
11.55, 13.15 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин по-
каже».
16.50 Х/ф «Репродукцiя».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Громадянська оборона.
21.25 Т/с «Пес 6».
01.30 Х/ф «По слiду».
03.10 Я зняв!

Новий канал
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.20 Х/ф «Нью-Йоркське таксi».
13.10 Любов на виживання.
15.10 Хто зверху? (12+).
19.00 Де логiка? (12+).
20.00 Improv Live Show.
21.00 Х/ф «Тунель. Небезпечно 
для життя».
23.00 Х/ф «2:22».
01.00 Х/ф «Абсолютна влада».
03.00 Зона ночi.
05.00 Абзац.

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
07.05 Т/с «Комiсар Рекс».

10.40 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.45 Т/с «Слiд».
18.05 Супермама.
19.05 Таємницi ДНК.
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки».
23.00 Х/ф «Дiамантова рука».
00.55 Невiдома версiя. «Дiамантова 
рука».

Канал «Україна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Украї-
ною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 
03.25 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45 Реальна мiстика.
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 3».
17.10, 04.45 Т/с «Виклик 2».
20.10 «Говорить Україна».
21.00, 23.10 Т/с «Без тебе».
23.20, 02.00 Т/с «Наша лiкар».
01.30 Телемагазин.
04.15 Контролер.

Канал «2+2»
06.00 Т/с «Рекс».
08.05 Х/ф «Макс Пейн».
10.00 Х/ф «Втеча».
12.15 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.55 «Спецкор».
18.50, 02.25, 03.40 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Карпатський рейн-
джер».
20.20 Т/с «Опер за викликом 5».
22.20, 00.05 Т/с «Кiстки 12».
02.55 Т/с «Ласко».
04.10 «Бандерлоги 2017».

04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

НТН
05.00 «Top Shop».
06.00, 10.45, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.50, 16.50, 02.35 «Випадковий 
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.05 
«Свiдок».
09.00 Х/ф «Мачуха».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.45 «Легенди карного розшуку».
17.50 «Будьте здоровi».
18.30 «Акцент».
23.00 Х/ф «Версiя полковника 
Зорiна».
00.40 «Склад злочину».
03.05 «Речовий доказ».
04.05 «Правда життя».

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою.
08.45, 00.25 Одного разу в Одесi.
09.15 Танька i Володька.
09.45, 10.45, 19.15 Країна У 2.1.
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець».
12.15, 16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
17.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Змiнюючи 
реальнiсть».
23.25 Країна У.
00.55 Казки У Кiно.
01.25 Рятiвники.
02.40 Т/с «Хамелеон».
04.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

К1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.10 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. Шаленi 
вихiднi».
10.50, 23.00 Т/с «Грань».
14.00 «Орел i решка. Морський се-
зон».
15.45 «Орел i решка. Незвiдана Єв-
ропа».
19.10 «Орел i решка. Перезаванта-
ження».
22.00 «Орел i решка. Навколо 
свiту».
02.00 Т/с «Доктор Хто».
02.50 «Нiчне життя».

К2
06.30, 08.00 Телемагазин.
07.30 Бургери.
08.20 Салат-бар.
08.40 Смузi-меню.
09.00 Магiя солодощiв.
09.20 Просто їжа.
09.50 Смачнi страви.
10.20 Дiм на заздрiсть усiм.
11.20, 18.10 Удачний проект.
12.10, 19.00 Шiсть соток.
13.00, 16.00, 00.40 Кориснi поради.
14.00 Шеф-повар.
15.00 Спецiя.
16.10, 21.10 Правила виживання.
17.10 Дачна вiдповiдь.
19.40 Майстри ремонту.
20.10 Квартирне питання.
22.10 Готуємо разом.
01.40 Неймовiрнi iсторiї кохання.
03.20 Зiрковi долi.
03.50 Арт-простiр.
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Канал «1+1»

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.10 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «Життя вiдомих 
людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 
наослiп».
15.50 «Мисливцi за нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
20.45, 21.50 Т/с «Свати».
22.55, 00.00 Т/с «Кухня».
01.00 Х/ф «Краще не дивись».
02.35 Х/ф «Моя бабуся Фанi Ка-
план».

Iнтер
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Но-
вини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Батьки дружини».
14.10, 15.05, 15.50 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випа-
док».
18.00, 19.00, 03.40 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Т/с «За справу береться 
Шекспiр 3».
01.30 Т/с «Гречанка».
04.55 «Телемагазин».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна зброя».
11.55, 13.15 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин по-
каже».
16.45 Х/ф «Експат».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
21.25 Т/с «Пес 6».
01.25 Х/ф «Iнтереси держави».
03.00 Я зняв!

Новий канал
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.10 Х/ф «Тунель. Небезпечно 
для життя».
13.10 Любов на виживання.
15.10 Хто зверху? (12+).
19.00, 20.00 Вар`яти.
21.00 Х/ф «Гонитва за ураганом».
23.00 Х/ф «Бої без правил».
01.20 Т/с «Хронiки Шаннари».
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Зона ночi.
05.00 Абзац.

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
07.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.35 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.

15.45 Т/с «Слiд».
18.05 Супермама.
19.05 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки».
23.00 Х/ф «Операцiя «И» та iншi 
пригоди Шурика».
00.50 Невiдома версiя. «Операцiя 
«И».

Канал «Україна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Украї-
ною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 
03.10 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45, 04.00 Реальна мiстика.
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 3».
17.10, 04.45 Т/с «Виклик 2».
20.10 «Говорить Україна».
21.00, 23.10 Т/с «Без тебе».
23.20, 02.00 Т/с «Вiрю. Люблю. 
Сподiваюся».
01.30 Телемагазин.

Канал «2+2»
06.00, 18.50, 02.20, 03.35 «ДжеДАI».
06.35 Т/с «Рекс».
08.30 Х/ф «Спогад».
10.20 Т/с «Перевiзник 2».
13.10 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.50 «Спецкор».
19.25 Т/с «Карпатський рейн-
джер».
20.20 Т/с «Опер за викликом 5».
22.25, 00.00 Т/с «Кiстки 12».
02.50 Т/с «Ласко».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».

05.45 Телемагазини.

НТН
05.00 «Top Shop».
06.00, 10.45, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.50, 16.50, 03.00 «Випадковий 
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.30 
«Свiдок».
09.00 Х/ф «Версiя полковника 
Зорiна».
12.50 «Таємницi кримiнального 
свiту».
14.35 «Легенди карного розшуку».
17.50 «Вартiсть життя».
18.30 «Акцент».
22.55 Х/ф «Прощальна гастроль 
«Артиста».
00.30 «Склад злочину».
01.55, 03.10 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою.
08.45, 00.35 Одного разу в Одесi.
09.15 Танька i Володька.
09.45, 10.45, 19.15 Країна У 2.1.
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець».
12.15, 16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
17.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Лара Крофт: Розкра-
дачка гробниць 2 - Колиска жит-
тя».
23.35 Країна У.
01.05 Казки У Кiно.
01.50 Рятiвники.
02.50 Т/с «Хамелеон».
04.20 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

К1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 «Орел i решка. Шаленi 
вихiднi».
10.50, 23.00 Т/с «Грань».
13.50 «Орел i решка. Морський се-
зон».
15.45 «Орел i решка. Незвiдана Єв-
ропа».
19.10 «Орел i решка. Перезаванта-
ження».
22.00 «Орел i решка. Навколо 
свiту».
02.00 Т/с «Доктор Хто».
02.50 «Нiчне життя».

К2
06.30, 08.00 Телемагазин.
07.30 Бургери.
08.20 Салат-бар.
08.40 Смузi-меню.
09.00 Магiя солодощiв.
09.20 Просто їжа.
09.50 Смачнi страви.
10.20 Дiм на заздрiсть усiм.
11.20, 18.10 Удачний проект.
12.10, 19.00 Шiсть соток.
13.00, 13.50, 16.00, 00.40 Кориснi 
поради.
14.00 Шеф-повар.
15.00 Спецiя.
16.10, 21.10 Правила виживання.
17.10 Дачна вiдповiдь.
19.40 Майстри ремонту.
20.10 Квартирне питання.
22.10 Готуємо разом.
01.40 Неймовiрнi iсторiї кохання.
03.20 Зiрковi долi.
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ТК КРЕМЕНЧУК
6:00 В Україні
6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 12:30, 
13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 
18:30, 19:30, 20:30, 22:30    
Кременчуцькі новини
6:50 Студія дня
7:50 Візерунки дня
8:00 Бадьорий ранок
10:00 Феєрія мандрів
10:20 Життя без прикрас
11:00 Українська пісня
12:00 Крим: Реалії
12:35 Українська пісня
13:10 Історії з Європи 
13:35 Стоп Фейк Ньюз
13:45 Студія дня
14:35 Рекомендації психолога
15:00 У фокусі Європа
15:35 Феєрія мандрів
16:35 Богатирські ігри
17:35 Рекомендації психолога
18:00 В Україні
18:35 Студія дня
19:20 Історії з Європи
19:30 Воїн
19:45 Феєрія мандрів
20:05 Глобал 3000
20:50 Студія Вашингтон 
21:00 Час-Тайм
21:15 В Україні
21:45 Візерунки дня
21:55 Стоп Фейк Ньюз
22:05 В Україні
22:50 Українська пісня
1:10 Студія дня
2:00 Рецепти смаку
3:00 Шлягер
4:00 Рекомендації психолога
4:45 Літературний вояж

ТК КРЕМЕНЧУК
6:00 В Україні
6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 12:30, 
13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 
18:30, 19:30, 20:30, 22:30    
Кременчуцькі новини
6:50 Студія дня
7:50 Візерунки дня
8:00 Бадьорий ранок 
10:00 Феєрія мандрів
11:00 Українська пісня
12:35 Глобал 3000
13:10 В Україні
13:35 Стоп Фейк Ньюз
13:45 Студія дня
14:35 Рекомендації психолога
15:00 Життя у цифрі
15:35 Феєрія мандрів
16:35 Богатирські ігри
17:35 Рекомендації психолога
18:00 В Україні
18:35 Студія дня
19:20 Історії з Європи
19:30 Феєрія мандрів
20:00 Євромакс
20:50 Студія Вашингтон 
21:00 Час-Тайм
21:15 В Україні
21:45 Візерунки дня
21:55 Стоп Фейк Ньюз
22:05 В Україні
22:50 Українська пісня
1:10 Студія дня
2:00 Рецепти смаку
3:00 Шлягер
4:00 Рекомендації психолога
4:45 Літературний вояж
5:10 Студія дня
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АУТИЗМ – НЕ ХВОРОБА

Аутизмом називають розлад 
психічного та психологічного роз-
витку, при якому спостерігається 
виражений дефіцит емоційних 
проявів і проблеми у сфері спілку-
вання. У перекладі слово «аутизм» 
означає приблизно «людина, яка 
пішла всередину себе». Аутисти 
майже не проявляють емоцій. 
Більшість з них не розмовляє. 
Вони уникають дивитися в очі ін-
шим людям. Навколишній світ їх 
не особливо цікавить. Втім, соці-
ум аутистам потрібен. Але «діти 
дощу», як ще називають людей із 
таким діагнозом, не вміють зна-
йти точки дотику. Тому спостері-
гають осторонь. Наразі достемен-
но невідомі причини виникнення 
аутизму у дітей. Хоча у випадку з 
деякими конкретними розладами 

аутистичного спектру має місце 
доведений наукою генетичний 
зв’язок.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ

У Кременчуці 
соціалізацією 
дітей з аутиз-
мом займають-
ся фахівці Цен-
тру реабілітації 
дітей з інвалід-
ністю, що роз-
ташований на 
правобережжі. 
Як зазначає ди-

ректор закладу Юлія ІВАКІНА, ще 
7 років тому дітей з аутизмом у їх 
центрі можна було перерахувати 
на пальцях. Наразі ж тут 39 таких 
вихованців. Тож кількість «дітей 
дощу» зростає. І не лише тому, що 
народжується більше дітей з ау-

тизмом, а й тому, що інформації 
про цей синдром стало більше. 
Тому діагностувати у дитини ау-
тизм стало набагато легше. Його 
неможливо вилікувати, проте з 
часом можна скоригувати і адап-
тувати людину до соціального 
життя. Чим раніше розпочати ре-
абілітацію, тим більше шансів, що 
дитина зможе жити нормальним 
життям – ходити до школи, мати 
друзів. У Центрі реабілітації ді-
тей з інвалідністю є цілий 
спектр заходів для соціалізації 
«дітей дощу»:

• логопедична корекція;
• психологічна корекція;
• лікувальна фізкультура;
• масажі;
• масові заходи;
• заняття в комп’ютерному класі;
• заняття в сенсорній кімнаті;
• групові заняття.

Наразі також триває рекон-
струкція третього корпусу реабілі-
таційного центру. Проєктом пе-
редбачено дві кімнати саме для 
занять із дітьми з аутизмом. І ди-
ректор закладу Юлія Івакіна за-
значає, що у центрі запроваджу-
ватимуть нові методики для соці-
алізації «дітей дощу». 

Роботи фахівців для соціалізації 
дитини із розладом аутистичного 
спектру замало. Велику роль має 
правильне виховання і робота з 
дитиною вдома. Адже у центрі 
діти з аутизмом проводять по 
кілька годин, іншу частину часу з 
ними мають займатися батьки. 

ОЗНАКИ МОЖЛИВОГО АУТИЗМУ

Побачити перші прояви аутизму 
можна вже у піврічної дитини, –
коментує психолог Ірина КЛЕПАЧ. 
Тому батьки мають бути уважни-

ми, адже від цього залежить май-
бутнє маленької людини. 

– Треба зверну-
ти увагу, чи ди-
тина реагує на 
голос мами та 
близьких людей. 
Чи повертає го-
лівку на знайомі 
звуки. Чи фіксує 
погляд на об-

личчі матері, на своїх улюблених 
іграшках, чи  проводжає поглядом. 
Якщо цього немає, то це може 
бути першим дзвіночком, аби звер-
нутися до спеціаліста, – розповідає
Ірина КЛЕПАЧ. 

ЗАЗВИЧАЙ АУТИЗМ
ДІАГНОСТУЮТЬ У ВІЦІ
ВІД 2 ДО 5 РОКІВ. ТОДІ
ВЖЕ ТОЧНО ВИДНО ВСІ
ПРОЯВИ РОЗЛАДУ: 

• дитина не розмовляє
або є розлади мовлення;

• надає перевагу самотності,
а не компанії інших
дітей;

• не посміхається у
відповідь на посмішку
інших;

• не копіює поведінку
дорослих;

• не дивиться в очі;

• розкладає іграшки у
постійному порядку,
щоб була класифікація
за кольором, розміром;

• постійно повторює одні
й ті самі рухи.

Є й інші дзвіночки, що вказують 
на можливий аутизм. У будь-
якому випадку остаточний діагноз 
мають встановлювати експерти. 

ОЛЕКСАНДР ЛЮБИТЬ СПІВАТИ 

– Перші емоції – це сльози, роз-
пач. Думала: «За що? Чому?». Голо-
вне – взяти себе в руки. Шукати 
спеціалістів. Зрозуміти, що в ди-
тини є проблеми зі здоров’ям і ви-
рішувати їх. Все це, звісно, прихо-
дить з часом. А спочатку – шок, – 
розповідає кременчужанка
Тетяна.

Коли її сину Олександру було 
три роки, вона звернула увагу, що 
хлопчик не розмовляє. І відвела 
його до психіатра, де йому встано-
вили діагноз «розлад аутистично-
го спектру». Наразі хлопцеві 16 ро-
ків. Він закінчує 9 клас на домаш-
ньому навчанні. На відміну від ба-
гатьох інших дітей з аутизмом 
Олександр розмовляє. І дуже лю-
бить співати. Він може сам сходи-
ти до крамниці чи у перукарню. І 
в цьому величезна заслуга мами. 
Тетяна своє життя присвятила со-
ціалізації сина. 

–  Все має бути у комплексі. 
Саша займався музикою, малюван-
ням, англійською мовою, спортом. 
Це окрім школи і реабілітаційного 
центру, – зазначає Тетяна. – Коли 
він був маленьким, то, звісно, гу-
ляв на дитячих майданчиках. Він 
хотів спілкуватися з іншими ді-

тьми. Але не вмів. І він міг за-
брати в дитини іграшку, аби на 
нього звернули увагу. 

Тетяна вчить сина, що потрібно 
заробляти кошти. Хлопець само-
стійно робить різні вироби, які 
потім продає за допомогою мами. 
Олександр дуже хоче відірватися 
від мами, адже він вже дорос-
лий. Втім, це складно. І мама 
може собі дозволити залишити 
його самого максимум на кілька 
годин. 

ДАНІЛ БОЇТЬСЯ
ПЕРЕЇЖДЖАТИ МІСТ

Алла виховує близнят – Мики-
ту та Даніла. Зовні хлопці як дві 
краплі води. Є одна відмінність – 
у три з половиною роки Данілу 
діагностували аутизм. 

– Спочатку йому аутизм не 
ставили. Лікарі казали, що я мама, 
яка вишукує діагноз. Але ж в мене 
близнята. Я бачила, що вони розви-
ваються якось по-різному. Я поча-
ла бити на сполох, коли Данілу 
було 2 роки і 4 місяці. Але лише у 
три з половиною роки один невро-
лог нам підтвердив, що в малого 
аутизм, – розповіла Алла. 

Алла возила сина до фахівців з 
різних міст України. Окрім аутиз-
му, в Даніла виявили епілепсію. 
Хлопець у свої майже 12 років не 
розмовляє. Попри все, це не зава-
жає йому мати друзів – він граєть-

ся з товаришами брата. І 
Алла постійно нервує, що 
приділяє Микиті замало 
уваги, бо постійно зайня-
та з Данілом. Постійно 
відвідувати реабілітацій-
ний центр у Кременчуці 
родині проблематично – 
Даніл боїться переїжджа-
ти міст. Тому психолог з 
ним проводить індивіду-
альні заняття. Алла ра-
дить батькам, дітям яких  
встановили діагноз ау-
тизм, не закриватися у 
собі. 

– Не бійтеся і не соромтеся сво-
їх дітей! Не можна! За руку – і 
вперед, гуляти. Впав? Ну нічого. 
Хай полежить. Як я говорю: «Тут 
ми лежали, а там ще не лежали». 
Чим більше дитина у соціумі, 
тим більше в неї шансів на нор-
мальне життя. Ходили до цього у 
садочок? Ходіть і далі. Любили 
прогулянки? Гуляйте ще більше! 
Не треба сидіти вдома і казати: 
«Його там ображають, не підемо, 
краще ми вдома посидимо». А по-
тім дитину на вулицю взагалі не 
витягнеш. І повірте, якщо дитина 
у три роки облизує койдалку, то 
це сприймається людьми нор-
мально. А коли таке витворить у 
8 років – то це вже… Не дуже. Бо 
діти з аутизмом все мають вив-
чити. Спробувати пісок. Пограти-
ся камінням. Пройти всі ці етапи, 
– зауважує Алла. 

Данілу призначили інклюзивну 
освіту, він навчається вдома й 
іноді ходить до школи. Проте 
Алла зазначає, що там увага хлоп-
ця надто розсіюється. І мріє, аби у 
нашому місті з’явився спеціалізо-
ваний навчальний заклад.

«ДІТИ ДОЩУ»
Статистика свідчить – у все більшої кількості ді-
тей в світі діагностують аутизм. Він більш розпов-
сюджений, ніж синдром Дауна. І серед аутистів у
4 рази більше хлопчиків, ніж дівчаток. Другого квіт-
ня відзначається Всесвітній День розповсюдження 
знань про аутизм. Спеціалісти наголошують –
аутизм не заразний. Тому не треба сторонитися 
таких дітей. Навпаки, допоможіть їм пристосува-
тися до навколишнього світу. профіль у

соцмережі

Ірина
СЕРЬОГОВА
журналіст

У центрі реабілітації «дітям дощу» приділяють особливу увагу



КРЕМЕНЧУЦЬКІ НОВИНИ 8 №10 (60) 7/04/2021 ОНОВЛЕННЯ ДОРІГ | КРЕМЕНЧУЦЬКІ НОВИНИ 9

З другого квітня у Кременчуці 
розпочав роботу асфальтний за-
вод. А це означає, що тепер кре-
менчужани часто бачитимуть 
шляховиків на дорогах. Комуналь-
никам сприяють погодні умови, 
вони мають технічні можливості 
та необхідні матеріали для прове-
дення ремонтів дорожніх покрит-
тів. З кожним роком працівники 
КП «ШРБУ» підвищують планку з 
обсягу проведення ремонтних ро-
біт, і 2021 рік не став винятком. 
Кількість відремонтованих авто-
магістралей у місті зросте.   

Асфальтний завод уже запрацю-
вав. Запуск асфальтозмішувальної 
установки провели. Комунальни-
ки розпочали виробляти асфальто-
бетон для ремонту доріг. Усе необ-
хідне для цього є. Це сприятливі 
погодні умови, технічні можливос-
ті та потрібні матеріали. Підготов-
лено піщану продукцію, проведе-
но процедури закупівлі електрое-
нергії, природного газу, бітуму та 
бітумної емульсії. Також є пально-
мастильні матеріали, тож на шля-
ховиків чекає багато роботи. 

Асфальтобетонна дільниця 
має два асфальтозмішувачі, бі-
тумні котли. Випуск асфальто-
бетону складає 20 тисяч тонн 
на рік. У структурі управління 
є акредитована лабораторія, 
яка постійно веде контроль 
продукції, матеріалів, що необ-
хідні для випуску а/бетону, та-
кож перевіряє якість покриття 
після виконання будівельних 
робіт. Три роки тому для кому-
нальників придбали: 

асфальтозмішувальну
установку;

розприскувачі бітумної 
емульсії; 

3 автомобілі – самоскиди 
МАЗ;

2 навантажувачі;

асфальтоукладальник;

двометрову фрезу;

2 котки. 

Нова асфальтозмішуваль-
на установка дозволяє ви-
пускати  асфальтобетон 
будь-якого типу і марки із 
застосуванням модифікато-
рів, класифікаторів й міне-
ральних добавок. Тобто ця 
сучасна машина виготовляє 
асфальтобетон за новітніми техно-
логіями, які застосовуються у су-
часному дорожньому будівництві. 
З появою нового асфальтного заво-
ду у Кременчуці кількість дорож-
ньо-ремонтних робіт збільшилась 
удвічі, адже потужність нової ас-
фальтозмішувальної установки у 
2,5 рази більша за попередню. 
Якщо стара установка давала 25 
тонн у годину дорожнього матері-
алу, то нова дає до 80 тонн. Працю-
ють паралельно обидві машини. 

Завдяки у тому числі й цим су-
часним технологіям кременчуць-
кий асфальтний завод пройшов 
акредитацію Національного тран-
спортного університету й отримав 
атестат виробництва. Тепер кре-
менчуцьке підприємство має від-
повідний сертифікат, що надає 
змогу продавати якісний асфальт 
іншим містам, а також брати ак-

тивну участь у будівництві нового 
мосту. На цьому розвиток міського 
дорожнього господарства не зупи-
няється. У найближчих планах КП 
«ШРБУ» є закупівля фронтального 
навантажувача та ескалатора-
навантажувача. Останній – універ-
сальна машина, яка виконує усі 
дорожні роботи. Це видалення ас-
фальтобетону, копання траншей і 
проведення планування. Фрон-
тальний навантажувач може по-
давати асфальтобетон, планує 
основи, може розвантажувати та 
навантажувати сипучі матеріали. 
Наразі вже запустилась необхідна 
процедура закупівлі цієї техніки. 
Тож у найближчі місяці КП 
«ШРБУ» поповниться новими 
спецмашинами. 

Шляховики відходять від ямко-
вого ремонту, його виконують 
лише у міжсезоння. Найчастіше 
проводять ремонти великими кар-
тами. Укладають більшу частину 
асфальтобетонного покриття. 
Якість доріг покращилась і завдя-
ки новій асфальтозмішувальній 
установці й новій техніці, яка пра-
цює за допомогою автоматичного 
забезпечення. На якість доріг 
впливає вже інший підхід до ре-
монтів. Є щітка, яка вичищає пил 
та бруд перед укладанням асфаль-
ту. Шляховики використовують 
наразі й бітумну емульсію, яка на-
багато краща за звичайний бітум. 
Те, що якість доріг покращилась, 
помітно по дорогах, які ремонтува-
лись у минулі роки вже за новими 
технологіями. Перезимували онов-
лені дорожні покриття благопо-
лучно. 

– Ці дороги перезимували на «від-
мінно», – зауважує головний інже-
нер КП «ШРБУ» Олексій ЗАГОРУЛЬ-
КО. – Усі дороги, які ми ремонтува-
ли минулого року, жодних дефек-
тів не мають. Це вулиці Богдана 
Хмельницького, частина вул. Небес-
ної сотні, вул. Сердюка. Навіть ті 
дороги, які ремонтували позамину-
лого року (вул. Соборна, вул. Генера-
ла Іренєєва), знаходяться у відмін-
ному стані. 

Звичайно, на якість доріг вплива-
ють й інші фактори. Це і погодні 
умови, і експлуатація дорожнього 
покриття, і температурний режим, 
і перенавантаження. Основна проб-
лема – зношені комунікаційні ме-
режі під дорогами. Ділянки, на 
яких проводились тільки ямкові 
ремонти, також набагато швидше 
руйнуються. 

СЕЗОН РЕМОНТІВ ДОРІГ СТАРТУВАВ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН ТАКОЖ ЧЕКАЄ НА РЕМОНТИ ДОРІГ

На територіях, які входять до кременчуцької громади, 
дуже багато проблемних доріг. Передача доріг на баланс на-
шої громади вже відбулася, тому ремонтувати дороги поза 
Кременчуком – це вже обов’язок міста. І частину ремонтних 
робіт вже розпочато. Наприклад, шляховики провели грей-
дерування дороги у селі Придніпрянське. У планах приділи-
ти увагу й асфальтобетонному покриттю в селищах Придні-
прянське, Потоках, Малій Кохнівці. Фахівці вже обстежили 
ці дороги, визначили плани та об’єми робіт. Тому найближ-
чим часом на цих територіях також будуть проводитися не-
обхідні ремонтні роботи. 

профіль у
соцмережі

Марина
КОРНІЙЧУК

журналіст

Нова асфальтна 
установка дає 
до 80 тонн
дорожнього
матеріалу
у годину

НАЙБЛИЖЧІ ПЛАНИ
З РЕМОНТУ ДОРІГ 
Комунальники вже підготували 

значну кількість вулиць, видали-
ли старе пошкоджене асфальтобе-
тонне покриття і готуються до 
укладання нового асфальтобетону. 

Шляховики наразі проводять ре-
монтні роботи на Пивзаводівсько-
му колі та шляхопроводі. Ремонту-
ють проспект Лесі Українки (в дея-
ких його місцях влаштовувати-
меться нове асфальтобетонне по-
криття). Ремонтні роботи прохо-
дять на  вул. Київській, проспекті 
Свободи, на Першотравневій (пов-
ністю буде нове асфальтобетонне 
покриття). На вул. Покладова до-
рожники  продовжують ремонт. 
Там бригади комунальників вико-
нують підготовчі роботи до ас-
фальтування.  Облаштовують  
основу дороги,  встановлюють но-
вий прибордюрний камінь, чис-
тять зливову каналізацію. Після  
завершення робіт на проїжджій 
частині вулиці шляховики мають 
облаштувати нову пішохідну зону. 
Які будуть конкретні плани на 
літо, стане відомо пізніше. Все за-
лежить від виконаних робіт. 

– Наші працівники намагаються 
виконувати усі ремонтні роботи 
так, щоб не створювати диском-
форт мешканцям міста та воді-
ям. Ми не перекриваємо вулиць, 
тому ремонти проводяться час-
тинами. І щоб громадський тран-
спорт не зупинявся, тому по часу 
трохи процес уповільнюється. Але 
це робиться задля комфорту кре-
менчужан, – наголосив головний 
інженер КП «ШРБУ» Олексій Заго-
рулько. 

Наразі акцент робиться на магі-
стральні проїжджі частини, де є 
найбільший потік транспорту. 
Але певні плани шляховики ма-
ють і на ремонти внутрішньок-
вартальних доріг. Втім цим пи-
танням дорожники займатимуть-
ся пізніше. 

Ремонтується проспект Лесі Українки

На Першотравневій буде нове дорожнє покриття

На всіх дорогах
міста працює
максимальна

кількість техніки
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Канал «1+1»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 
з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.30 «Життя вiдомих 
людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 
наослiп».
15.50, 05.00 «Мисливцi за 
нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
20.35 «Чистоnews».
20.40 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Прибульцi 2: Коридо-
ри часу».
03.05 Х/ф «Моя бабуся Фанi Ка-
план».

Iнтер
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Но-
вини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Любов з ризиком для 
життя».
14.10, 15.05, 15.50 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випа-
док».
18.00, 19.00, 03.40 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Т/с «За справу береться 
Шекспiр 3».
01.30 Т/с «Гречанка».
04.55 «Телемагазин».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна зброя».
11.55, 13.15 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин по-
каже».
17.00, 01.20 Х/ф «За подих вiд 
тебе».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Анти-зомбi.
21.25 Т/с «Пес 6».
03.30 Я зняв!

Новий канал
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.10 Х/ф «2:22».
13.10 Любов на виживання.
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Фантом».
22.40 Х/ф «Пiк Данте».
00.50 Т/с «Шлях чарiвника».
01.40 Вар`яти.
02.55 Служба розшуку дiтей.
03.00 Зона ночi.
05.00 Абзац.

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
07.00 Т/с «Комiсар Рекс».

10.35 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.45 Т/с «Слiд».
18.05 Супермама.
19.05 Як вийти замiж.
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки».
23.00 Х/ф «Дiвчата».
00.55 Невiдома версiя. «Дiвчата».

Канал «Україна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Украї-
ною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45, 03.45 Реальна мiстика.
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 3».
17.10 Т/с «Виклик 2».
20.10 «Говорить Україна».
21.00, 23.50 Т/с «Без тебе».
23.10 По слiдах.
00.00, 02.15 Т/с «Коли на пiвдень 
вiдлетять журавлi».
01.45 Телемагазин.

Канал «2+2»
06.00, 18.50, 02.20, 03.35 «ДжеДАI».
06.15 Т/с «Рекс 2».
08.05 Х/ф «Втiкачi».
10.00 Х/ф «Полiсмен з Беверлi 
Хiллз».
12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.50 «Спецкор».
19.25 Т/с «Карпатський рейн-
джер».
20.20 Т/с «Опер за викликом 5».
22.25, 00.00 Т/с «Кiстки 12».
02.50 Т/с «Ласко».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

НТН
05.00 «Top Shop».
06.00, 10.40, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.50, 16.50, 03.00 «Випадковий 
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.30 
«Свiдок».
09.00 Х/ф «Прощальна гастроль 
«Артиста».
12.50 «Вартiсть життя».
14.40 «Легенди карного розшуку».
17.50, 04.00 «Правда життя».
18.30 «Акцент».
23.05 Х/ф «У моїй смертi прошу 
винуватити Клаву К.»
00.30 «Склад злочину».
02.00, 03.35 «Речовий доказ».

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою.
08.45, 00.35 Одного разу в Одесi.
09.15 Танька i Володька.
09.45, 10.45, 19.15 Країна У 2.1.
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець».
12.15, 16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
17.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Двiйник».
23.35 Країна У.
01.05 Казки У Кiно.
01.50 Рятiвники.
02.50 Т/с «Хамелеон».
04.20 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

К1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Ух ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 «Орел i решка. Шаленi 
вихiднi».
10.40, 23.00 Т/с «Грань».
13.50 «Орел i решка. Морський се-
зон».
15.45 «Орел i решка. Незвiдана Єв-
ропа».
19.15 «Орел i решка. Перезаванта-
ження».
22.00 «Орел i решка. Навколо 
свiту».
02.10 Т/с «Доктор Хто».
02.50 «Нiчне життя».

К2
06.30, 08.00 Телемагазин.
07.30 Бургери.
08.20 Салат-бар.
08.40 Смузi-меню.
09.00 Магiя солодощiв.
09.20 Просто їжа.
09.50 Смачнi страви.
10.20 Дiм на заздрiсть усiм.
11.20, 18.10 Удачний проект.
12.10, 19.00 Шiсть соток.
13.00, 16.00, 00.40 Кориснi поради.
14.00 Шеф-повар.
15.00 Спецiя.
16.10, 21.10 Правила виживання.
17.10 Дачна вiдповiдь.
19.40 Майстри ремонту.
20.10 Квартирне питання.
22.10 Готуємо разом.
01.40 Неймовiрнi iсторiї кохання.
03.20 Зiрковi долi.
03.50 Арт-простiр.

Телеканал                    в кабельних мережах:
«Чумгак» та «Сетілайт» - кнопка 1

Або на
YOUTUBE

Також шукайте у
додатках MEGOGO

та SWEET.TV

ТК КРЕМЕНЧУК 
6:00 В Україні
6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 12:30, 
13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 
18:30, 19:30, 20:30, 22:30    
Кременчуцькі новини
6:50 Студія дня
7:50 Візерунки дня
8:00 Бадьорий ранок
10:00 Феєрія мандрів 
11:00 Українська пісня
12:35 В Україні
13:10 Історії з Європи 
13:35 Стоп Фейк Ньюз
13:45 Студія дня
14:35 Рекомендації психолога
15:00 Євромакс
15:35 Феєрія мандрів
16:35 Богатирські ігри
17:40 В Україні 
18:35 Студія дня
19:20 Історії з Європи
19:25 Армія сьогодні
19:40 Феєрія мандрів
20:05 Завтра. Сьогодні
20:50 Історії з Європи 
21:00 Час-Тайм
21:15 В Україні
21:45 Візерунки дня
21:55 Стоп Фейк Ньюз
22:05  В Україні
22:50 Українська пісня
1:10 Студія дня
2:00 Рецепти смаку
3:00 Шлягер
4:00 Рекомендації психолога
4:45 Літературний вояж
5:10 Студія дня
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Найбільш давніми джерелами 
про наш славетний Дніпро є дав-
ньоруські літописи Х-ХІІ ст., і в пер-
шу чергу «Повість минулих літ». У 
них, наряду з історичними факта-
ми, зафіксовано також незвичайні 
гідрологічні явища, зокрема, ката-
строфічні повені, що викликали за-
топлення великих територій з на-
селеними пунктами. 

ОСЬ ДЕЯКІ ВІДОМОСТІ: 
1108 рік – «… вода была вели-

кая в Днепре, и Днестре, и При-
пяти…, подобной давно не 
бывало і не помнят».

1290 рік – «…И на то лето 
вода бысть велика. Голод вели-
кий». 

З кінця XVIII століття ве-
деться своєрідний літопис по-
веней у Кременчуці, який відо-
бражений позначками на гра-
нітній скелі, геологічній 
пам’ятці місцевого значення, 
розташованій на березі Дніпра 
в районі річкового вокзалу. 

До Другої світової війни ре-
єстр найбільших повеней збері-
гався у міському архіві, сьогод-
ні ці дані знаходяться у Дер-
жавному історичному архіві 
України. З них можна встано-
вити що, наприклад, найбільш 
руйнівна повінь ХІХ ст. у Кре-
менчуці була у 1845 році. Її рі-
вень сягнув 6,86 м. Як тоді пи-
сали: «Весь Кременчук, крім де-
яких пагорбів і височин за Олек-
сандрівською площею (сучасна 
площа Перемоги. – Авт.), весь 
Крюків, крім Соляної площі (ви-
сока частина на початку крю-
ківського мису, сьогодні не іс-
нує. – Авт.), покрився водою. 
Ріка розлилася від Полтавської 
дороги до Деївки, тобто на 10 
верст, з 1911 будинків уціліло 
тільки 40». 

Але повінь 1931 року стала 
справді катастрофічною. Окрім 
Кременчука, затоплено було май-
же всі населені пункти на лівому, 
здебільш пологому березі Дніпра 
від Києва до Запоріжжя. Як відмі-
чав ряд наукових видань, такі по-
вені спостерігаються один раз на 
300 років. Гідрологічний режим 
Кременчука був таким, що сприяв 
утворенню у багатьох місцях забо-
лочених територій, де високо під 
поверхнею землі стояли ґрунтові 
води. Внутрішні річки – Крива 
Руда та Сухий Кагамлик – були 

теж мілководні та малорухомі, 
тому майже завжди заболочені. У 
першу чергу саме такі райони по-
терпали під час будь-якої повені. 

У 1931 році зима була дуже сніж-
ною і морозною, а весна – дружна, 
з різким потеплінням, тому танен-
ня снігів було бурхливим. Вода в 
Дніпрі піднімалася дуже швидко. 
На початку травня першою була 
прорвана захисна дамба в районі 
Ревівки, і агресивні води Дніпра з 
великою швидкістю стали запов-
нювати вулиці міста. 

Навіть у найбільш високій цен-
тральній частині міста доводилося 
рухатися на човнах. У пік повені, 
який настав у першій декаді трав-
ня, рівень води досяг 823 см. 

«К утру 6 мая была затоплена 
вся Щемиловка, центральная 
часть города (от госбанка до 
электростанции), районы улиц 
Бутырина, Первомайской, в районе 
центрального рынка вода доходи-
ла до вторых этажей», – згадувала 
одна з мешканок міста Дебора
ПОЧТЕР. 

А на околицях міста багато буді-
вель стояли у воді під стріху. Лю-
дей стали переселяти в приміщен-
ня клубів, шкіл, театру, на горішні 
поверхи чи на дахи, у спеціальні 
вагони, іноді доводилося мирити-
ся із умовами життя просто неба. 

На правобережжі після прориву 
західної дамби склалася також ка-
тастрофічна ситуація. «Героїчно 
тримали західний бік Крюкова. 
Кожна дільниця дамби була під 
пильним доглядом. Але нечуйна 
повідь і величезний натиск води 
не дав можливості тримати захід-
ну дамбу. Працювали до останньо-
го часу. Дамбу потужні хвилі Дні-
пра прорвали» - так про боротьбу 
зі стихією писали в газеті вагонно-
го заводу «Шабер» від 02.05.1931 
року. Неймовірними зусиллями, 
працюючи по 12 годин і більше на 
добу, вагонники змогли врятувати 
деякі райони Крюкова. 

На Піщаній горі було створено 
Штаб по боротьбі із повінню. До 
Кременчука прибули рятувальні 
команди з інших міст: Полтави, 
Миколаєва, Одеси, Дніпропетров-
ська. Організації Червоного Хреста 
надали Кременчуку продовольчу 
допомогу. Збитки комунального та 
житлово-будівельного господар-
ства склали 21 млн карбованців. 

Із 6300 будинків, існуючих на 
той час у Кременчуці та Крюкові, 
було зруйновано повністю 1450, 
наполовину – 3350. Постраждало 
багато підприємств, зелених зон, 
вулиць, площ. Лише до середини 
1930-х років місто змогло віднови-
тися. 

Зазнали лиха 24 села Кремен-
чуцького району, 4000 хат стояли 
повністю у воді. У Потоках загину-
ло 900 га посівів, було затоплено 
240 хат; у Підлужжі - 475 га, зато-
плено 192 хати; в Садках затопле-
но 35 га; у Кривушах повністю за-
лито 234 га озимих та 142 га яро-
вих посівів. 

На Скелі-реєстрі, вже згаданій ге-
ологічній пам’ятці, позначки цієї 
повені ви не знайдете, адже рі-
вень води піднявся над вершиною 
скелі більш ніж на метр! 

А в Крюкові такі позначки є у 
двох місцях: на гранітних плитах 
проїзду під залізничним полотном 
та на природних виходах гранітів 
у районі 7-ї ЗОШ. 

У Генеральному плані Кременчу-
ка 1937 року було вже передбаче-
но заходи із забезпечення міста 

охоронними зонами від повеней. 
Але мирне будівництво перервала 
війна. А вже після війни при спо-
рудженні Кременчуцької ГЕС до 
нового Генерального плану міста 
було внесено технічні проєкти із 
захисту від повеней на основі 
масштабних геологічних та гідро-
логічних вишукувань. 

До середині 60-х років ХХ століт-
тя низка ГЕС перекрила увесь 
український Дніпро і зарегулюва-
ла його води, тому повені, як гідро-
логічне явище, залишилися тільки 
в історії й на старих фото, які ми і 
пропонуємо подивитися. 

У фондах музею зберігаються де-
кілька альбомів фотографій з при-
ватних колекцій і зроблених Спіл-
кою «Робмист» («Робітниче мисте-
цтво»), які достатньо широко ви-
світлили цю страшну трагедію в 
історії нашого міста, що сталася 90 
років тому.

Звичайно, більшість фотографій 
вже опубліковано в Інтернеті, але 
все-таки перегляньте, подумки 
знайдіть місце зображеного 
об’єкта на вулицях сучасного Кре-
менчука, вдивіться в обличчя лю-
дей – а раптом когось упізнаєте…

Тоді поділіться своїми відкрит-
тями з нами і з усіма кременчу-
жанами.

Заступник директора
музею І.Соколова

ІСТОРІЯ «СОЛОДКОГО» МІСТА

У 1974 році в селі Липняжка почалося будів-
ництво Добровеличківського цукрового заво-
ду, яке було завершено в 1986 році. Проєктна 
потужність заводу передбачала обсяги пере-
робки в 6 тис. тонн цукру. Для працівників за-
воду було споруджено містечко з кількох бага-
топоверхівок (загалом 920 квартир) та школа, 
а також: магазин, їдальня, фельдшерський 
пункт, пожежне депо, дитячий садок на 12 
груп та клуб. У заводському містечку села Лип-
няжка постійно мешкало близько 3000 осіб, це 
були переважно молоді сім’ї віком від 18 до 26 
років, направлені сюди на роботу з різних ку-
точків України. Свого часу завод займав третє 
місце за обсягами виробництва цукру в усьому 
колишньому СРСР. У 1992 році, коли керівни-
цтво України на все відпустило ціни, а на цу-
кор регулювали, подорожчало пальне, у тому 
числі мазут. Собівартість буряка зросла, а ціни 
на цукор держава, як і раніше, вперто не хоті-
ла відпускати. Борги росли, підприємство по-
ступово зупинялося, і в грудні 1997 року цукро-
завод став нездатним опалювати житлові бу-
динки. У 2000 році було подано документи на 
визнання підприємства банкрутом. 2004 року 
завод повністю припинив виробництво та до 
2014 року був поступово знесений. 

ЦУКРОВАРІВ У НАШІ ДНІ

Навколишня багатоповерхова забудова через 
брак робітничих місць та відсутність опалення 
перейшла у критичний стан, мешканці будин-
ків поступово виїхали, на 2018 рік житловими 
з 920 квартир залишаються близько 
п’ятдесяти, де мешкає менше сотні людей. 

– Я тут живу з 1986 року. Раніше добре було, 
багато людей, всі молоді сім’ї. Потім завод зу-
пинився, люди покидали свої домівки. Кварти-
ри всі розкурочено. Світло у нас є, газу немає. 
Топимо дровами. Води немає, лише в кранах на 
вулиці. Нам тут жити подобається, та в нас і 
немає іншого виходу. Нема куди тікати. Ми ви-
мушені тут доживати, - розповіла Алла, меш-
канка селища Цукроварів.

АГОНІЯ ЦУКРОВАРІВА

Так виглядає Детройт по-українськи. Зовсім 
поруч із будинками знаходяться залишки цу-
крового заводу. Зрозуміти, що тут було вели-
чезне підприємство, вже непросто – лише руї-
ни колишнього промислового гіганту. Втім за 
примарою заводу ще досі помітні долі людей, 
що назавжди залишилися у полоні спорожні-
лих будинків. Відвідини такого міста-привида 
певно залишать важкість на душі. Адже тут 
немає дитячого сміху, голосних розмов, шуму 
машин. Тут вогник життя ледь жевріє.

НЕСОЛОДКЕ ЖИТТЯ
У МІСТІ-ПРИВИДІ

ЦУКРОВАРОВІ
На Кропивниччині колись перспективне 
та процвітаюче селище Цукроварів уже 
не знайти на карті. У багатоповерхів-
ках із мешканців залишилось кілька де-
сятків родин. Інші виїхали у пошуках 
кращого життя. Все через те, що 17 ро-
ків тому тут припинив існування один 
з найбільших цукрових заводів України. 
Вибиті шибки, розкидані речі, обдерті 
шпалери. Такий вигляд мають кварти-
ри у колись перспективному селищі Цу-
кроварів. Як воно жити у багатоквар-
тирному будинку без води, каналізації, 
тепла та газу? Та ще й коли навколо 
тебе майже немає сусідів? 

профіль у
соцмережі

Антон
ВОРОБЙОВ
журналіст

90 РОКІВ ТОМУ
КРЕМЕНЧУК
ПОСТРАЖДАВ ВІД
ВЕЛИКОЇ ПОВЕНІ
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Канал «1+1»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.05 «ТСН».
09.25, 10.20, 06.00 «Життя вiдомих 
людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 
наослiп».
15.50 «Мисливцi за нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Лiга смiху».
22.30 «Лiпсiнк Батл».
00.15 Х/ф «Щасливий день 
смертi».
02.10 Х/ф «Прибульцi 2: Коридо-
ри часу».
04.50 «Свiтське життя».

Інтер
05.25, 22.40 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Но-
вини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Любов на кiнчиках 
пальцiв».
14.35, 15.35, 00.25 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випа-
док».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «У владi стихiї».
02.10 «Чекай на мене. Україна».
03.20 М/ф.

04.05, 05.20 «Орел i решка. Чудеса 
свiту».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 00.50 Факти.
04.50 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.
10.10, 20.05 Дизель-шоу.
11.25, 01.25 Т/с «Вижити за будь-
яку цiну 3».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15, 23.50 «На трьох».
14.50, 16.15 Х/ф «Прокляття фара-
она Тута».
18.45 Факти. Вечiр.
22.50 «На трьох 9».
02.30 Я зняв!

Новий канал
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка.
09.30 Т/с «Надприродне».
11.20 Вiд пацанки до панянки.
14.00, 01.40 Вар`яти.
16.00 Де логiка? (12+).
17.00 Х/ф «На гребенi хвилi».
19.00 Х/ф «Некерований».
21.00 Х/ф «Смерч».
23.10 Х/ф «Еверест».
02.20 Служба розшуку дiтей.
02.25 Зона ночi.

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».

06.00 Х/ф «Близнюки».
08.05, 19.00, 22.45 Холостяк.
12.00 Як вийти замiж.
13.10, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
00.00 Детектор брехнi.

Канал «Україна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Украї-
ною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
12.45, 15.30 Т/с «Кейс».
17.10 Т/с «Виклик».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шусте-
ра.
00.00, 02.15 Т/с «Скляна кiмната».
01.45 Телемагазин.
03.50 Реальна мiстика.

Канал «2+2»
06.00, 18.50, 02.05, 02.35 «ДжеДАI».
06.10 Т/с «Рекс 2».
08.00 Х/ф «Полiсмен з Беверлi 
Хiллз-2».
10.00 Х/ф «Полiсмен з Беверлi 
Хiллз 3».
12.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.35 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Шанхайський полу-
день».
21.45 Х/ф «Смокiнг».
23.40 Х/ф «Макс Пейн».
03.45 «Цiлком таємно-2017».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

НТН
05.00 «Top Shop».
06.00, 10.35, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.50, 16.50, 03.25 «Випадковий 
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.55 
«Свiдок».
09.00 Х/ф «У моїй смертi прошу 
винуватити Клаву К.»
12.50, 04.00 «Правда життя».
14.35 «Легенди карного розшуку».
18.20 «Таємницi свiту».
21.30 «Мир чи вiйна».
23.30 Х/ф «Кисневий голод».
01.30 «Склад злочину».
03.40 «Речовий доказ».

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою.
08.45, 02.00 Одного разу в Одесi.
09.15 Танька i Володька.
09.45, 10.45, 19.15 Країна У 2.1.
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець».
12.15, 16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
17.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Хоробре серце».
00.45 Країна У.
02.30 Казки У Кiно.
03.00 Рятiвники.
04.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

К1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».

09.50 «Орел i решка. Шаленi 
вихiднi».
10.35 Х/ф «Вiдлуння далеких 
свiтiв».
12.10, 22.00 «Орел i решка. Навко-
ло свiту».
17.40 Х/ф «Остiн Пауерс: 
Мiжнародна людина-загадка».
19.10 Х/ф «Iз джунглiв у джунглi».
21.10 «Орел i решка. Перезаванта-
ження».
00.50 Х/ф «Хронiки месника».
02.35 «Нiчне життя».

К2
06.30, 08.00 Телемагазин.
07.30 Бургери.
08.20 Салат-бар.
08.40 Смузi-меню.
09.00 Магiя солодощiв.
09.20 Просто їжа.
09.50 Смачнi страви.
10.20 Дiм на заздрiсть усiм.
11.20, 18.10 Удачний проект.
12.10, 19.00 Шiсть соток.
13.00, 16.00, 00.40 Кориснi поради.
14.00 Шеф-повар.
15.00 Спецiя.
16.10, 21.10 Правила виживання.
17.10 Дачна вiдповiдь.
19.40 Майстри ремонту.
20.10 Квартирне питання.
22.10 Готуємо разом.
01.40 Неймовiрнi iсторiї кохання.
03.20 Зiрковi долi.
03.50 Арт-простiр.
04.10 М/ф.
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07.00, 05.15 «Життя вiдомих лю-
дей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
13.45, 14.55, 16.00, 17.05 Т/с «Сва-
ти».
18.20 «Свiт навиворiт 12. Пакис-
тан».
19.30, 04.35 «ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.15 «Лiпсiнк Батл. Фiнал».
00.05 «Свiтське життя. Дайджест».
01.05 «Лiга смiху».

Iнтер
06.10 «Планета Земля 2: Хронiки».
07.10 «Слово Предстоятеля».
07.20 Х/ф «Трезор».
09.00 «Готуємо разом. Домашня 
кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Ласкаво просимо, або 
Стороннiм вхiд заборонено».
12.30, 03.15 Х/ф «На вас чекає 
громадянка Никанорова».
14.05, 04.35 Х/ф «Суєта суєт».
15.45 Т/с «Слiдчий Горчакова».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.05 Т/с «Птах в клiтцi».
01.40 Х/ф «Двоє пiд дощем».

ICTV
05.25 Скарб нацiї.
05.35 Еврика!
05.45 Факти.
06.10 Секретний фронт.
07.05 Громадянська оборона.
08.00 Х/ф «Прокляття фараона 
Тута».
11.15, 13.00 Х/ф «Геракл: Наро-
дження легенди».
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с «Пес».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Люди Iкс 5: Перший 
клас».
21.40 Х/ф «Люди Iкс 6: Днi мину-
лого майбутнього».
00.00 Х/ф «Вуличний боєць».
01.50 Т/с «Розтин покаже».
03.25 Я зняв!

Новий канал
05.30, 00.50 Вар`яти.
08.15, 09.55 Kids` Time.
08.20 Х/ф «Стюарт Лiттл».
10.00 Орел i решка. Чудеса свiту.
12.10 У кого бiльше? (12+).
14.10 Х/ф «Водiй для копа».
16.00 Х/ф «Гонитва за ураганом».
18.00 Х/ф «День незалежностi».
20.50 Х/ф «День незалежностi: 
Вiдродження».
23.20 Х/ф «Фантом».
02.20 Зона ночi.

СТБ
04.45 Невiдома версiя. «Дiвчата».
05.40 Х/ф «Дiвчата».
07.25, 10.50 Х/ф «Дiамантова 
рука».
08.00 Неймовiрна правда про зiрок.
12.05 Т/с «Папаньки».
17.00, 00.45 Хата на тата.
19.00 МастерШеф. Професiонали.
22.40 Звана вечеря.

Канал «Україна»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.25, 03.00 Реальна мiстика.
08.20 Т/с «День сонця».
12.10, 15.20 Т/с «Чужi дiти».
17.00, 21.00 Т/с «Врятувати 
маму».
20.00 Головна тема.
23.00, 02.15 Т/с «Ти моя любима».
01.45 Телемагазин.

Канал «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 08.00 «ДжеДАI».
09.25 «Загублений свiт».
12.10 Х/ф «Команда А».
14.25 Х/ф «Акти насильства».
16.15 Х/ф «Пiдстава».
18.00 Х/ф «Саботаж».
20.00 Х/ф «У тилу ворога».
22.00 Х/ф «У тилу ворога: Вiсь 
зла».
23.55 Х/ф «У тилу ворога: 
Колумбiя».
01.45 Т/с «Ласко».

02.30 «Вiн, вона та телевiзор».
03.15 «Цiлком таємно-2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

НТН
05.00 «Top Shop».
06.15 Х/ф «Ще до вiйни».
08.55 Х/ф «Тiнi зникають опiвднi».
13.00 «Випадковий свiдок. Навколо 
свiту».
14.10 Х/ф «Ульзана».
16.00 Х/ф «Суперпограбування в 
Мiланi».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.30 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Приходьте завтра».
21.30 Х/ф «Ганмен».
23.40 Х/ф «Розплата».
01.25 «Хвороби-вбивцi».
03.00 «Випадковий свiдок».
03.40 «Легенди бандитського Киє-
ва».

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.05 М/ф «Бiлал».
11.10 Х/ф «Макс 2: Герой Бiлого 
Дому».
12.45 Х/ф «Двiйник».
15.05 Х/ф «Клони».
16.50 Х/ф «Змiнюючи 
реальнiсть».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 
разу пiд Полтавою.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Країна У 

2.1.
23.00 Iгри приколiв.
00.00 Одного разу в Одесi.
00.30 Панянка-селянка.
02.30 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

К1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.45 «Орел i решка. Шопiнг».
10.25 Х/ф «Iз джунглiв у джунглi».
12.15 Х/ф «Остiн Пауерс: 
Мiжнародна людина-загадка».
13.50 «Орел i решка. Морський се-
зон».
00.00 М/ф «Ронал-Варвар».
01.35 «Бiйцiвський клуб».
02.25 Т/с «Три сестри».
03.10 «Нiчне життя».

К2
06.30 Телемагазин.
07.30 Квадратний метр.
09.20, 00.10 Iдеї ремонту.
10.20 Кориснi поради.
11.10 Правила життя.
12.50 Люблю готувати.
14.20 Один за 100 годин.
16.00 Майстри ремонту.
18.10 Дачна вiдповiдь.
19.10 Шiсть соток.
22.30 Удачний проект.
01.40 Зiрковi долi.
03.50 Арт-простiр.
04.10 М/ф.
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ТК КРЕМЕНЧУК
6:00 В Україні
6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 12:30, 
13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 
18:25, 19:30, 20:30, 22:30    
Кременчуцькі новини
6:50 Студія дня
7:50 Візерунки дня
8:00 Бадьорий ранок 
10:00 Феєрія мандрів
11:00 Українська пісня
12:15 В Україні
12:35 Українська пісня
13:35 Стоп Фейк Ньюз
13:45 Студія дня
14:35 Рекомендації психолога
15:00 Завтра. Сьогодні
15:35 Феєрія мандрів
16:35 Богатирські ігри
17:35 Рекомендації психолога
18:00 В Україні
18:30 Вечірня кава
19:15 11 запитань
19:30 Кременчук оперативний
19:40 Феєрія мандрів
20:10 Життя у цифрі
20:50 Студія Вашингтон 
21:00 Час-Тайм
21:15 В Україні
21:45 Візерунки дня
21:55 Стоп Фейк Ньюз
22:05 В Україні
22:50  Українська пісня
1:10 Студія дня
2:00 Рецепти смаку
3:00 Шлягер
4:00 Рекомендації психолога
4:45 Літературний вояж
5:10 Студія дня 

ТК КРЕМЕНЧУК
6:00 В Україні
6:30, 7:30, 10:30 Кременчуцькі но-
вини
6:50 Студія дня
7:50 Українська пісня
10:15 Рецепт смаку
10:50 Життя у цифрі
11:10 Феєрія мандрів
12:00 Богатирські ігри
13:00 Рекомендації психолога
13:35 Стоп Фейк Ньюз
13:45 Глобал 3000
14:15 Євромакс
14:45 В гарній формі
15:10 Мелодії життя
16:40 Рекомендації психолога
17:10 Українська пісня
20:00 Феєрія мандрів
20:30 Суботнє інтерв’ю
21:00 Огляд світових подій
21:30 Феєрія мандрів
22:15 В Україні
22:45 Українська пісня
1:15 Студія дня
2:00 Рецепти смаку
3:00 Шлягер
4:00 Рекомендації психолога
4:45 Літературний вояж

Укус кліщів майже не відчуваєть-
ся. Потрапивши на тіло, кліщ шу-
кає максимально затишне і тепле 
місце (з хорошим кровопостачан-
ням), що не дозволяє його швид-
ко виявити при огляді. Пошук 
відповідного місця може зайняти 
до 20-30 хвилин і навіть кількох 
годин. Якщо в цей час помітити 
кліща, то укусу взагалі не буде. Зі 
слиною вони виділяють речови-
ни, які знеболюють місце укусу і 
підсилюють його кровопостачан-
ня.

АБИ ЗАХИСТИТИ СЕБЕ ТА 
СВОЇХ РІДНИХ ВІД НАПАДУ 
КЛІЩІВ, ОСОБЛИВО ЯКЩО
ВИ ЗІБРАЛИСЯ ПРОВЕСТИ 
ЧАС НА ПРИРОДІ, СЛІД
ДОТРИМУВАТИСЯ ПРОСТИХ
РЕКОМЕНДАЦІЙ:

одягайте головний убір та 
світлий однотонний з дов-
гими рукавами одяг, який 
щільно прилягає до тіла, 
щоб було легше помітити 
кліщів;

під час прогулянки та піс-
ля повернення додому регу-
лярно уважно оглядайте 
себе та тих, хто поряд. 
Особливо ретельно потріб-
но обстежувати ділянки 
тіла, покриті волоссям;

місце для пікніка, привалу 
звільняйте від сухої трави, 
гілок;

повернувшись з прогулян-
ки, одразу змініть одяг, бі-
лизну, ретельно їх оглянь-
те, виперіть та випрасуй-
те. Не можна залишати 
цей одяг біля ліжка чи спа-
ти в ньому. Витрушування 
одягу не позбавляє від клі-
щів;

домашніх улюбленців, 
якщо вони супроводжували 
вас під час прогулянки, та-
кож слід оглянути на на-
явність кліщів до того, як 
впустити до помешкання;

використовуйте репеленти 
(засоби, що відлякують клі-
щів). Препарати слід купу-
вати в аптечній мережі, 
наносити відповідно до ін-
струкції. Користуватись 
репелентами слід з ураху-
ванням особливостей свого 
організму. При виникненні 
алергічних реакцій необхід-
но звертатись до лікарів.

За відсутності можливості звер-
нутись до лікаря видалення про-
водять самостійно: розхитуючи 
кліща з боку в бік пальцями, об-
горнутими марлевою серветкою, 
пінцетом чи петлею з нитки, яку 
слід закріпити між хоботком клі-
ща та шкірою людини. Слід по-
вільно його видалити разом із хо-
ботком. Після видалення кліща 
місце присмоктування змастити 
3-відсотковим розчином йоду, 
спиртом або одеколоном. Якщо 
хоботок залишився в ранці, його 
видаляють стерильною голкою. 
Після видалення слід ретельно 
вимити руки з мильним засобом.

Та ці паразити можуть завдати 
шкоду не лише вам, а й вашим 
домашнім улюбленцям. Аби убе-
регти своїх тварин від кліщів, пе-
ред виходом на вулицю варто об-
робити їх спеціальними інсекто-
карацидними засобами. Краще 
проконсультуватися з ветерина-
ром, які препарати підійдуть для 
вашого улюбленця. 

Після кожної прогулянки вар-
то оглядати шерсть та шкіру 
собаки на наявність паразитів. 
Особливу увагу треба зверну-
ти на лапи між пальцями, на 
шию, живіт та на вуха. Довго-
шерстих та темних собак тре-
ба оглядати найретельніше, 
адже на темній шерсті та шкі-
рі кліщі менш помітні. 

Якщо ви помітили кліща, який 
вже присмоктався до шкіри ва-
шого улюбленця, обов’язково 
треба видалити його, обробити 
ранку дезінфікуючим засобом та 
уважно впродовж кількох днів 
спостерігати за поведінкою ва-
шої тварини.

НЕБЕЗПЕЧНИЙ СЕЗОН. ЯК ЗАХИСТИТИ СЕБЕ ТА
СВОЇХ ДОМАШНІХ УЛЮБЛЕНЦІВ ВІД КЛІЩІВ?

профіль у
соцмережі

Марія
БАРДАЄВА 
журналіст

Зима вже завершилась, тому 
настав найнебезпечніший час 
укусів кліщів. Найбільша їх ак-
тивність відзначається у 
квітні-травні та спостеріга-
ється до кінця осені. Ці кома-
хи небезпечні тим, що мо-
жуть передавати збудники 
різноманітних інфекцій.
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КРЕМЕНЧУЖАНИН МАКСИМ ЛЮ -
ЧЕМПІОН УКРАЇНИ З ГРЕКО-РИМСЬКОЇ 
БОРОТЬБИ СЕРЕД МОЛОДІ

АРБІТР ДОПОМІГ «ВЕРЕСУ»
ПЕРЕМОГТИ У МАТЧІ З «КРЕМЕНЕМ»

ХК «КРЕМЕНЧУК» ТРИЧІ ПРОГРАВ «СОКОЛУ»
У ПІВФІНАЛЬНІЙ СЕРІЇ ПЛЕЙ-ОФФ

П’ятого квітня футбольний 
клуб «Кремінь» зустрівся з лі-
дером Першої ліги рівнен-
ським «Вересом». Кременчу-
жани першими відкрили ра-
хунок у матчі. Незважаючи 
на те, що рівняни швидко ві-
дігралися, «Кременю» вдало-
ся вирівняти гру й усе вказу-
вало на те, що вдасться звес-
ти матч до нічиєї.  

Але на 71-й хвилині напад-
ник «Волині» картинно падає 
у штрафній «Кременя», і ар-

бітр миттєво призначає пе-
нальті. Відеоповтор одно-
значно підтверджує, що во-
ротар кременчужан навіть 
не торкнувся суперника. Тож 
другий гол і підсумкова по-
разка «Кременя» – цілком на 
совісті арбітра матчу Генна-
дія Серпутька. Матч завер-
шився з рахунком 2:1 на ко-
ристь рівнян.

«Кремінь» - «Верес» - 1:2
Голи: Бичков 14 - Нємчані-

нов 20, Сергійчук 72.

Днями в Сумах відбувся 
Чемпіонат України з греко-
римської боротьби серед 
спортсменів віком до 23-х ро-
ків. У змаганнях брали участь 
спортсмени з Полтавщини, 
кременчуцький борець Мак-
сим Лю став чемпіоном.

Він був кращим у ваговій 
категорії до 63 кг. Кременчу-
жанин вибив зі змагань 
харків’янина Артема Рябова 
та Микиту Ухатюка. У півфі-
налі він здолав Микиту Боро-
вика з Черкащини, а у фіналі 
переміг Мирослава Солов’яна 
із Запоріжжя. До змагань 
Максима готував тренер Ана-
толій Коханевич.

Цього року кременчужанам явно 
не щастить у зустрічах з відро-
дженим київським «Соколом». У ре-
гулярці лише раз нашій команді 
вдавалося здобути переконливу пе-
ремогу. Ось і у півфінальній серії 
плей-офф тричі поспіль виграють 
кияни. У третій грі кременчужани 
докладали максимальних зусиль 
для того, щоб зламати хід серії 
матчів.

Хокеїсти «Кременчука» з перших се-
кунд кинулися на штурм воріт Геор-
гія Дубровського. Такий натиск зму-
сив підопічних Олега Шафаренка гра-
ти другим номером. Однак, як не ста-
ралися утримати свої володіння на 
замку хокеїсти «Соколу», їм це не вда-
лося. На екваторі першого періоду Ві-
ктор Тютченко відкрив рахунок. Піс-
ля пропущеної шайби «пернаті» акти-
візувалися, але гості надійно грали в 
обороні.

Другий період для хокеїстів «Кре-
менчука» почався вкрай невдало. 
«Містяни» пропустили дві шайби 
менш ніж за хвилину. Спочатку Ілля 

Олендаренко зрівняв рахунок, а через 
35 секунд Олександр Павленко вивів 
свою команду вперед. Кременчужани 
кинулися відіграватися і створили 
чимало небезпечних кидків, але Ду-
бровський виконав свою роботу на 
відмінно.

Заключний період пройшов у рів-
ній боротьбі, команди не хотіли по-
ступатися одна одній. Всі розуміли, 
що будь-яка помилка може коштува-
ти дорого, тому колективи діяли обе-
режно. «Містянам», щоб відігратися, 
необхідно було ризикувати, їм вдало-
ся заволодіти ініціативою в кінці ігро-
вого відрізка. На останніх хвилинах 
замість воротаря вийшов шостий по-
льовий гравець, однак відзначитися 
точним кидком у кременчужан не ви-
йшло – 2:1 на користь «Соколу».

«Сокіл» - «Кременчук» 2:1 (0:1, 2:0, 
0:0)

Рахунок у серії зараз 3-0, тривають 
півфінальні серії до чотирьох пере-
мог. Тож сьогодні у кременчужан 
буде останній шанс переломити ситу-
ацію на свою користь.



Після зими захисний шар
дерми помітно погіршується,
що виливається в такі
негативні прояви, як:

• чутливість;
• тьмяність;
• сухість і лущення;
• дрібні зморшки;
• веснянки та пігментні плями.

Звичайно, шкіра обличчя потребує якісного догля-
ду протягом усього року. Взимку, навесні, влітку та 
восени потрібно корегувати процедури та засоби до-
гляду. Зміна пори року завжди негативно впливає на 
загальний стан шкіри й весна – не виняток. Перепад 
температур та активне сонце цілком здатні заго-
стрити проблеми, які вже існують, або ж спро-
вокувати сухість, лущення, тьмяність 
шкіри. Що ж необхідно врахувати та 
чого дотримуватись, аби наша шкі-
ра з настанням теплих днів сяяла 
красою і свіжістю та змогла про-
тистояти негативному впливу 
навколишнього середовища?

Відповіді на сканворд з №9

РОЗВ‘ЯЖІТЬ ЗАДАЧУ

Поставте мат
в чотири ходи

РОЗФАРБУЙ

Дитячий 
куточок
РОЗГАДАЙ РЕБУСИ
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Канал «1+1»
07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.45 «Свiт навиворiт 12. Пакис-
тан».
10.55, 03.40 «Свiт навиворiт».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 11».
01.00 «Свiтське життя. Дайджест».
02.00 «Лiга смiху».

Iнтер
06.00 Х/ф «Шукачi пригод».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя».
12.50 «Речдок. Випереджаючи час».
17.10 Т/с «Проект «Синя книга» 
2».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Мiмiно».
23.50 Х/ф «Осiннiй марафон».
01.40 «Речдок».

ICTV
05.05 Скарб нацiї.
05.15 Еврика!
05.25 Факти.
05.50 Анти-зомбi.
06.45 Секретний фронт.
07.40 Громадянська оборона.
08.35 Х/ф «Люди Iкс 5: Перший 
клас».
11.00, 13.00 Х/ф «Люди Iкс 6: Днi 
минулого майбутнього».
12.45 Факти. День.
13.40 Т/с «Пес».
15.50 Х/ф «Трансформери 5: 
Останнiй лицар».
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Люди Iкс: Темний 
Фенiкс».
23.40 Х/ф «Росомаха».
01.55 Т/с «Розтин покаже».
04.10 Я зняв!

Новий канал
05.30, 00.40 Вар`яти.
07.15, 09.15 Kids` Time.
07.20 Х/ф «Пригоди Паддiнгтона 
2».
09.20 Х/ф «План гри».
11.40 Х/ф «Некерований».
13.40 Х/ф «День незалежностi».
16.20 Х/ф «День незалежностi: 
Вiдродження».
18.50 Х/ф «Розлом Сан-Андреас».
21.00 Х/ф «Земне ядро».
23.40 Improv Live Show.

СТБ
04.40 Невiдома версiя. 
«Найпривабливiша i 
найсимпатичнiша».
05.30 Невiдома версiя. «Операцiя 
«И».

06.15 Х/ф «Операцiя «И» та iншi 
пригоди Шурика».
08.05 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю».
09.55 МастерШеф. Професiонали.
13.20 Хата на тата.
15.15 Супермама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
23.10 Таємницi ДНК.

Канал «Україна»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
08.10 Т/с «Без тебе».
17.00, 21.00 Т/с «Не говори менi 
про любов».
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 
Панютою.
23.00, 02.15 Т/с «День сонця».
01.45 Телемагазин.
03.10 Гучна справа.
04.00 Т/с «Виклик 2».

Канал «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 08.00, 03.40 «ДжеДАI».
09.25 «Загублений свiт».
13.25 Т/с «Перевiзник 2».
16.20 Х/ф «Широко крокуючи».
18.00 Х/ф «Широко крокуючи 2: 
Розплата».
19.50 Х/ф «Пташка на дротi».
22.00 Х/ф «В`язень».
23.50 Х/ф «Захисник».
01.35 Х/ф «Мега-акула проти Ко-
лоса».
02.55 «Вiн, вона та телевiзор».
04.00 «Найкраще».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

НТН
04.50 «Top Shop».
06.20 Х/ф «Ключi вiд неба».
07.50 «Слово Предстоятеля».
07.55 «Будьте здоровi».
08.40 «Випадковий свiдок. Навколо 
свiту».
09.50 Х/ф «Ульзана».
11.40 Х/ф «Ганмен».
13.50 Х/ф «Приходьте завтра».
15.40 Х/ф «Засуджений».
17.25 Х/ф «У небi «Нiчнi вiдьми».
19.00 Х/ф «Фронт за лiнiєю фрон-
ту».
22.15 Х/ф «Слiди апостолiв».
00.35 Х/ф «Розплата».
02.15 «Речовий доказ».

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 М/ф «Супергерой».
11.00 Х/ф «Кравчиня: Помста от 
кутюр».
13.20 Х/ф «Хоробре серце».
16.40 Х/ф «Лара Крофт: Розкра-
дачка гробниць 2 - Колиска жит-
тя».
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
19.30, 20.30, 22.00 Країна У 2.1.
23.00 Х/ф «Забути Сару Маршал».
01.10 Панянка-селянка.
03.15 Т/с «Хамелеон».
04.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

К1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.30 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 М/ф «Вартовi джунглiв».
11.40 Х/ф «Вiдлуння далеких 
свiтiв».
13.10 «Орел i решка. Морський се-
зон».
00.10 Х/ф «Хронiки месника».
02.10 Т/с «Три сестри».
02.50 «Нiчне життя».

К2
06.30 Телемагазин.
07.30 Квадратний метр.
09.20, 00.10 Iдеї ремонту.
10.20 Один за 100 годин.
12.20 Кориснi поради.
13.00 Правила життя.
14.40 Шiсть соток.
18.00, 01.40 Неймовiрнi iсторiї ко-
хання.
20.30, 03.20 Зiрковi долi.
21.20 Дачна вiдповiдь.
03.50 Арт-простiр.
04.10 М/ф.

Телеканал                    в кабельних мережах:
«Чумгак» та «Сетілайт» - кнопка 1

Або на
YOUTUBE

Також шукайте у
додатках MEGOGO

та SWEET.TV

ТК КРЕМЕНЧУК
6:00 В Україні
6:30 Рецепт смаку
7:00 Студія дня
7:50 Хісторі
8:30 Шлягер
10:00 Рецепт смаку
10:30 В гарній формі
11:00 Феєрія мандрів
11:30 Огляд світових подій
12:00 У фокусі Європа
12:30 Рецепт смаку
12:45 Українська рапсодія
13:15 В Україні
13:45 Хісторі
13:50 Завтра. Сьогодні
14:20 Життя у цифрі
14:35 В Україні
15:00 Українська пісня
16:30 Рецепт смаку
16:45 Історії з Європи 
17:00 Феєрія мандрів
17:30 Богатирські ігри
18:30 Вікно в Америку
18:50 Українська пісня 
21:10 Феєрія мандрів
21:30 Огляд світових подій
22:00 Шлягер
1:10 Студія дня
2:00 Рецепти смаку
3:00 Шлягер
4:00 Рекомендації психолога
4:45 Літературний вояж
5:10 Студія дня
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ЗАХИСТ ВІД СОНЦЯ

Якщо ви наноси-
те тональні осно-
ви з SPF і викорис-
товуєте щільне по-
криття, до середи-
ни квітня, цього 
може бути достат-
ньо. У другій поло-
вині весни косме-
тологи рекоменду-
ють перейти на 
окремий продукт з 
SPF30, а для тих, 
хто схильний до 
пігментації - 
SPF50.

ОЧИЩЕННЯ

Не нехтуйте еле-
ментарними пра-
вилами догляду і 
не забувайте пе-
ред сном змивати 
макіяж. Робити це 
можна за допомо-
гою тоніків або мі-
целярної води. На-
весні краще не за-
стосовувати спир-
тові лосьйони, 
щоб не пересушу-
вати шкіру. В ідеа-
лі комплексний 
весняний догляд 
за шкірою облич-
чя починається з 
очищення молоч-
ком, потім тоніза-
ції тоніком або си-
роваткою, а на-
прикінці – зволо-
женням денним 
або нічним кре-
мом для обличчя.

ТОНІЗУВАННЯ

Після етапу очи-
щення шкіри по-
трібно обов’язково 
намастити облич-

чя спеціальним то-
ніком або відваром 
трав. Тонік допо-
магає збалансува-
ти рівень рН після 
очищення і додат-
ково зволожує шкі-
ру. Це слід робити 
зранку і ввечері.

ЗВОЛОЖЕННЯ

За зиму шкіра 
втрачає дуже вели-
ку кількість вологи, 
тому вона потребує 
зволоження. Від 
нормального вод-
ного балансу зале-
жить еластичність 
і свіжість шкіри об-
личчя. Зволожуючі 
маски, креми або ж 
відповідні процеду-
ри у косметолога 
допоможуть вам у 
цьому.

ТОНАЛЬНИЙ
ЗАСІБ

Досить часто дів-
чата намагаються 
приховати недолі-
ки на своєму об-
личчі, використо-
вуючи тональні 
засоби. Краще ви-
користовувати за-
соби з легкою тек-
стурою і з сонцеза-
хисним фактором. 
Весною краще ко-
ристуватись ВВ-
кремом, СС-
кремом, легкими 
пудрами. 

 Користуйтеся перевіреною косметикою, а 
нові продукти вводьте поступово, уважно від-
стежуючи реакцію своєї шкіри.

ОБЕРЕЖНО!
ВЕСНЯНЕ СОНЦЕ!

Анна
ЛИТВИН
журналіст
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Тиждень вимагає зва-
жених рішень і обдума-
них вчинків. Варто 

бути насторожі з тими, хто за-
надто намагається завоювати 
вашу симпатію, поводиться над-
міру дружелюбно, поспішає зізна-
тися в любові, майже не знаючи 
вас. У справах варто покладатися на 
тих, кого ви добре знаєте.

Краще прислухатися до підказок інтуїції, ніж 
до порад. З ентузіазмом візьміться до справ, 
імовірність успіху висока. З’являться союзни-

ки, співпраця з якими може покласти початок 
дружбі. Можливі й романтичні історії, не схожі на 
ті, що траплялися з вами раніше.

Тиждень вдалий: виконаєте складні завдан-
ня, впораєтеся з проблемами, які багатьох по-
ставили в глухий кут. Напевно стане в нагоді 

те, чого навчилися нещодавно. Втім, корисними ви-
являться й знання, отримані раніше. Деякі складно-
щі можуть виникнути лише в діловому спілкуванні.

 
Намагатиметеся довести всім свою правоту, 
це призводитиме до довгих та безглуздих су-
перечок. Іноді варто трішки почекати; незаба-

ром усім стане зрозуміло, що саме ви вибрали пра-
вильну позицію. Можете закінчити справи, розпо-
чаті раніше, визначитися з планами на майбутнє.
 

Вас очікує вдалий тиждень, він обіцяє успіхи 
в багатьох справах. Матимете шанс помітно 
поліпшити власне фінансове становище, 

укласти угоди, які принесуть прибуток. У всьому, 
що стосується грошей, можете покладатися на інтуї-
цію, вона не підведе. Корисно проявити ініціативу.
 

Близькі підхоплять ваші ідеї на льоту й охоче 
допоможуть реалізувати задумане. Цілком 
імовірно, що спільна робота покладе початок 

взаєминам, які згодом стануть романтичними або 
дружніми. Побачите свої плани і вчинки в новому 
світлі. Зміцняться стосунки з людьми.

Не все даватиметься легко. Але ви наполегли-
ві, тому й шанси досягти успіху високі. Як би 
не складалися обставини, не падайте духом, 

шукайте вихід. Близьких здивують ваші ідеї; ви 
здатні придумати те, що нікому не спадає на гадку. 
Поза тим навряд уникнете розбіжностей.

Там, де стосується серйозних речей, вдасться 
досягти компромісу, знайти рішення, яке спо-
добається всім. Можливі несподівані звістки, 

а також ділові пропозиції, на які важко буде відразу 
дати певну відповідь. Не обов’язково негайно роби-
ти щось або ухвалювати рішення.

У всіх сферах життя переважатиме вплив по-
зитивних тенденцій. Багато хто виявить, що 
володіє талантами, про які раніше не здогаду-

вався. Цього тижня можете сміливо починати роби-
ти щось нове або вивчати складні дисципліни. По-
мітите те, що вислизнуло від інших.

Можливі незвичайні збіги, несподівані зу-
стрічі. Ймовірно, зіткнетеся з людьми, з яки-
ми раніше не раз намагалися знайти спільну 

мову, але так і не змогли. Цього разу все вдасться, 
самі здивуєтеся, як легко було порозумітися. Цього 
тижня поспілкуйтеся з друзями.

Не турбуйтеся через дрібниці, це не головне. 
Самовладання і здатність ухвалювати зваже-
ні рішення, як би не складалися обставини, 

знадобляться вам не раз. Багато хто зможе виправи-
ти помилки, які допустили раніше. Стане в нагоді 
досвід, отриманий нещодавно.

Цього тижня бажано проявляти ініціативу і в 
діловій сфері, і в особистих взаєминах. У вас 
можуть з’явитися ідеї – можливо, занадто не-

звичайні, щоб негайно отримати схвалення близь-
ких, але все ж чудові. Можете самостійно братися до 
здійснення задуманого.
 

АСТРОПРОГНОЗ
на тиждень

ОВЕН (21 березня - 20 квітня)

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня - 21 травня)

БЛИЗНЯТА (22 травня - 22 червня)

 РАК (23 червня - 23 липня)

 ЛЕВ (24 липня - 23 серпня)

 ДІВА (24 серпня - 23 вересня)

 ТЕРЕЗИ (24 вересня - 23 жовтня)

СКОРПІОН (24 жовтня - 22 листопада)

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада - 21 грудня)

 КОЗЕРІГ (22 грудня - 20 січня)

 ВОДОЛІЙ (21 січня - 19 лютого)

 РИБИ (20 лютого - 20 березня)

АНЕКДОТ ПРОГНОЗ ПОГОДИ

Щотижня переможця фотоконкурсу визначають читачі!

Переможцем минулого тижня в фотоконкурсі стала АРІНА СТАРУШКО
Вона набрала найбільшу кількість голосів. 

УВАГА! Аби отримати приз, телефонуйте за номером 095 448 23 24.

Проголосувати можна на Телеграм-каналі «КРЕМЕНЧУЦЬКІ НОВИНИ».  

Голосування триває з середи по неділю.
Щоб перейти до голосування, 
відскануйте код за допомогою 
камери вашого смартфону.

ФОТО-КОНКУРС!

КРЕМЕНЧУЦЬКІ НОВИНИ
Засновник і видавець КП «Кременчуцька 
міська телерадіокомпанія».
Головний редактор С.Л. Перепелятник.
Відповідальна за випуск І.М. Серьогова.

Свідоцтво про реєстрацію ПЛ 1203-460Р від 05.12.2017 р.
Адреса редакції: 39600, м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, 12.
Друк: ТОВ Видавничий дім «Кераміст», м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. 
Наклад 44 000 прим. Замовлення № 2188810.
Розповсюджується безкоштовно.

Шукаю заміжню розчаровану 
жінку, яка хоче помститися
чоловікові і продасть його

рибальські снасті за пів ціни!

Щоб взяти участь у фотоконкурсі та виграти призи, вам необхідно надіслати своє фото, зроблене
будь-де в Кременчуці. Це може бути ваше селфі, або знімок з вашими рідними та близькими. 

ФОТО НАДСИЛАЙТЕ НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ: kremnew.konkurs@gmail.com або на Viber 097 507-7-507.
У листі обов‘язково мають бути вказані імена та прізвища людей, яких зображено на фото.

Я люблю КРЕМЕНЧУК!

КОЖНОМУ УЧАСНИКУ
КОНКУРСУ 
НА ПОВНЕ
ОФОРМЛЕННЯ
ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

-10%
(фотозона, гелеві кульки, candy
бар, оренда арт простору «7 небо»)

А ТАКОЖ СЕРТИФІКАТ НА
МАЛЮВАННЯ КАРТИНИ
В АРТ ПРОСТОРІ «7 НЕБО»

+ гелеві кульки
Тел.: 0954482324 

Адреса арт простору:
вул.Пугачова,6.

Денис Самойленко 1

Медея Турская 4 Олександра
Крутько 8

Кірюша Костров 6Оля
Вохміна 5

Світлана
Іваненко7

Ема Бублій3

Назар Усов2


