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ЦЕНА КВАРТИРНОГО ВОПРОСА .5

6 ИЮНЯ ЖУРНАЛИСТЫ УКРАИНЫ ОТМЕТИЛИ СВОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Харьковский городской голова Игорь 
Терехов в своем поздравлении отметил, 
что с начала военных действий журнали-

сты самоотверженно работают на информаци-
онном фронте.

— Сейчас мы живем в реалиях, где каждый из 
вас — солдат на информационном фронте. Вой-
на показала, что этот фронт не менее важен, чем 
боевые действия. Наши журналисты с  самого 
первого выстрела российских оккупантов стали 
освещать все ужасы этой войны, как всегда бы-
ло принято в харьковской журналистской сре-
де, — выверено, объективно и  правдиво. Для 
этого многие журналисты остались в  городе, 
и это заслуживает особого уважения. Всеми до-
ступными методами лжи враг пытается посеять 
панику среди украинцев, выставить нашу стра-
ну и ее защитников в невыгодном свете. В таких 

условиях работа украинских журналистов жиз-
ненно необходима, ведь объективная картина 
военного противостояния придает сил и вселя-
ет веру в неизбежную победу Украины, — сказал 
городской голова.

Также Игорь Терехов отметил работу админи-
страторов телеграм-каналов, благодаря кото-
рым миллионы людей оперативно узнают об-
становку в  городах и селах, обмениваются но-
востями и имеют возможность быстро реагиро-
вать на сигналы тревоги.

— Я уверен, что в  этой войне Украина по-
бедит, в  том числе и  благодаря всем вам. 
Ведь наши журналисты, наши воины инфор-
мационного фронта, воюют за правое дело, 
за свою землю. Воюют яростно и самоотвер-
женно, как и наша армия на передовой, — под-
черкнул мэр.

ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО
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ЗАДАЧА  
САНКЦИЙ
Международная рабочая группа Ермака-Макфола 
по санкциям против россии представила 
Дорожную карту индивидуальных санкций.

Задача индивидуальных санкций заключается 
в усилении давления на руководящие элиты ре-
жима, что приведет к прекращению войны рос-
сии против Украины.

— Группа предлагает наложить санкции на тех 
лиц, в отношении которых это можно сделать 
быстрее и эффективнее. То есть предполагается 
выбирать категории лиц, персональные санкции 
демократического мира против которых ста-
нут наиболее болезненными. Предложены та-
кие категории подсанкционных лиц (в порядке 
приоритетности): олигархи, представители пра-
вительства, ключевой менеджмент компаний, 
включая иностранцев, российские пропаган-
дисты, руководство политических партий, чле-
ны семей и доверенные лица всех этих людей. 
Также предложено рассмотреть введение инди-
видуальных санкций в отношении всех россий-
ских спортсменов. В приложении к документу 
подробно разъясняется, кто относится к соот-
ветствующей категории, — пояснил Глава Офиса 
Президента Андрей Ермак.

Число потенциальных кандидатов на попада-
ние под санкции составляет не менее 12 тыс. фи-
зических и 3 тыс. юридических лиц. Немедлен-
ный приоритет уделяется 100 богатейшим людям 
из списка Forbes.

Ключевыми санкционными механизмами 
должны стать: замораживание активов, запрет 
на въезд в страны санкционной коалиции, пре-
кращение полномочий в западных компаниях. 
Важным является привлечение максимального 
количества стран к санкционной коалиции: если 
лицо попало под санкции в одной юрисдикции, 
это должно произойти и во всех других юрис-
дикциях. При этом отмечается роль украинско-
го правительства в принятии любых решений по 
введению ограничений.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОБЫВАЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ 
В ЗАПОРОЖСКОЙ, ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ

В частности, Глава государства посетил ко-
мандные пункты и передовые позиции укра-
инских войск в районе Бахмута Донецкой об-

ласти и Лисичанска, заслушал информацию об опе-
ративной обстановке на этих участках фронта, а так-
же отчет о материально-техническом обеспечении 
украинских защитников. В ходе общения с военны-
ми Владимир Зеленский вручил им государственные 
награды и ценные подарки. Относительно ситуации 
в Запорожской области. Начальник Запорожской обл-
госадминистрации Александра Старуха сообщил, что 
около 60% территории региона временно оккупирова-
ли российские войска, на части продолжаются бои. По 
его словам, 77 населенных пунктов Запорожской обла-
сти обесточены из-за боевых действий. Враг разрушил 
2701 объект инфраструктуры, из которых на сегодняш-
ний день восстановлены почти 700.

В регионе созданы гуманитарные хабы для приема 
жителей временно оккупированных территорий и на-

селенных пунктов, где продолжаются боевые 
действия. Президент поручил руководству За-
порожской области предоставить всю необходи-
мую помощь лицам, перемещенным с временно 
оккупированных территорий.

— Многие люди приезжают из населенных 
пунктов, которые временно оккупированы вра-
гом. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы 
решить их бытовые проблемы, обеспечить пере-
селенцев жильем. Также нужно позаботить-
ся о трудоустройстве этих людей. Уверен, что 
среди них есть квалифицированные специали-
сты, — сказал Президент.

Владимир Зеленский также пообщался с мариуполь-
цами, которым удалось выехать из города живыми 
и с детьми.

— Их встретила Хортица. По-человечески и тепло. 
Условия — видел — временные, но неплохие. Понял их 
сложные вопросы. Думаю, решим. У каждой семьи — 

своя история. Большинство было без мужчин. У кого-то 
муж пошел воевать, у кого-то — в плену, у кого-то, к со-
жалению, погиб. Просто трагедия. Ни дома, ни близкого 
человека. Но нужно жить ради детей. Реальные герои — 
они среди нас. Я желаю им здоровья. Их родителям — 
поклон. Всем нам — победы! — сказал Глава государства.

РЕАЛЬНЫЕ ГЕРОИ — СРЕДИ НАС

Харьковчане, которые еще не 
вернулись домой и хотят узнать, 
в пригодном ли для проживания 
состоянии их дом, смогут 
воспользоваться специальным 
чат-ботом, сообщил 
Харьковский городской голова 
Игорь Терехов.

Мэр отметил, что каж-
дый день несколько 
тысяч горожан воз-

вращаются в Харьков после 
вынужденного отъезда.

— Многие из вас едут 
в неизвестность, не зная, есть ли куда возвращать-
ся. Для этого мы запускаем чат-бот. Пройдя простую 
регистрацию, харьковчане смогут узнать, насколько 
пострадало их жилье, есть ли в доме электричество, во-
да, газ, разрушены ли цокольный этаж, входные груп-
пы, и, исходя из полученных данных, принять для себя 
взвешенное решение о возвращении в город, — пояс-
нил Игорь Терехов.

Городской голова также отметил, что за время войны 
враг разрушил более 2 тыс. жилых домов, 500 из кото-
рых вообще не подлежат восстановлению:

— Обстрелы продолжа-
ются, и разрушения на-
столько глобальны, что в го-
роде не успели обследовать 
все здания. Поэтому, если 
какой-то дом еще не обсле-
довали, человек получит 
уведомление, что информа-
ция по его жилью отсутству-
ет. В таком случае потребу-
ется подождать несколько 
дней и снова запросить ин-
формацию в чат-боте.

Также в скором времени 
заработает телефон для тех, 

кто по разным причинам не сможет воспользоваться 
чат-ботом. О начале его работы будет сообщено допол-
нительно. Игорь Терехов подчеркнул, что город обяза-
тельно отстроят, и все, кто потеряли дом, получат самое 
современное и комфортабельное жилье.

С первых дней войны работники  
КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» 
самоотверженно выходят на маршруты 
и делают все возможное, чтобы Харьков 
оставался чистым городом.

Директор КП «КВБО» Алексей Ар-
тикуленко отметил, что текучести 
кадров на предприятии нет.

— В благодарность предприятие помогает своим 
работникам: своевременно выплачивает заработную 
плату, а также оказывает им социальную помощь.
Так, была оказана материальная помощь бригадам 
четырех спецавтомобилей, которые попали под об-
стрел, а также работникам, чье жилье пострадало в ре-
зультате бомбардировок. Также мы оказываем нашим 
работникам помощь в виде бесплатной перевозки ме-
бели и вещей из пострадавшего при обстреле жилья. 
И на будущее планируем также выдавать кредиты на 
приобретение жилья для сотрудников, которые рабо-

тают на предприятии определенное время, — расска-
зал Алексей Артикуленко.

Также он напомнил, что с 1 июня предприятие возоб-
новило начисления за услуги по вывозу мусора.

— Это очень нужно для предприятия, потому что 
есть спецтехника, которую необходимо снабжать го-
рюче-смазочными материалами, есть порезанные ши-
ны и поврежденные контейнеры. Нам нужно каче-
ственно предоставлять нашу услугу, поэтому мы нужда-
емся в вашей помощи, — обратился к харьковчанам ди-
ректор предприятия.

ГОРОД ОТСТРОЯТ!

Адрес чат-бота: https://t.me/tviyDimKharkivBot. 
В его создании на волонтерских началах 
городскому совету помогли IT-компании  

«Sigma Software» и «Ideasoft».

ХАРЬКОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ЧИСТЫМ
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АРХИВ ВОЙНЫ
Харьковчан призывают принять участие в сборе 

доказательств военных преступлений рф. 
Общественная организация «Докудейз» запустила 

чат-бот «Архив войны», через который собирает 
видео и аудиоматериалы, удостоверяющие военные 

преступления страны-агрессора.

«Архив войны» — инструмент противодействия вой-
не против Украины в информационном, художествен-
ном и правовом поле. Архив построен в соответствии 
с международными стандартами использования ма-
териалов, поэтому собранные показания могут быть 
переданы в Международный уголовный суд. Органи-
зация гарантирует полную конфиденциальность авто-
рам отправленных материалов.

Для того, чтобы каждый украинец мог быстро 
и удобно передать свои показания, команда ОО «До-
кудейз» запустила чат-бот https://t.me/ukraine_war_
archive_bot. С его помощью граждане могут передать 
материалы, документирующие: жизнь и быт во время 
войны; сопротивление гражданского населения агрес-
сору; эвакуацию, нахождение в бомбоубежищах; раз-
рушение имущества, насилие и другие преступления, 
совершенные русской армией на территории Украи-
ны; любые другие материалы, отснятые во время вой-
ны, которые представляются авторам важными.

ОО «Докудейз» способствует соблюдению  
и защите прав человека и основных свобод, утверждает 

понимание человеческого достоинства как высшей ценности, 
повышает уровень гражданской активности в Украине, 

способствует развитию документального кино. Основной 
организатор международного фестиваля документального 
кино по правам человека Docudays UA, который ежегодно 

проходил в Киеве в конце марта.

КП «ХАРЬКОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ХГС ПРОДОЛЖАЕТ 
МОДЕРНИЗАЦИЮ СВОИХ ОБЪЕКТОВ ПО ПРОЕКТАМ ВСЕМИРНОГО БАНКА

В частности, в планах предприятия — 
реконструировать две теплотрассы, 
четыре котельные, семь централь-

ных и восемь индивидуальных тепловых 
пунктов, а также три магистральные камеры 
и турбогенераторы на ТЭЦ-3.

— Сейчас, благодаря поддержке банка, 
продолжаются закупки необходимого обо-
рудования для модернизации около 20 цен-
тральных тепловых пунктов, а также теп-
ловых и горячеводных сетей. Несмотря на 
войну, работы продолжаются. Как бы слож-

но ни было, мы планируем, как и в прошлом 
году, сделать четыре котельные и другие ра-
боты, предусмотренные по ЦТП и тепло-
вым камерам. С учетом того, что у нас есть 
аналогичные объекты, которые подверглись 
обстрелам и были уничтожены, в первую 
очередь будем восстанавливать их. А к осе-
ни собираемся восстановить все источники 
теплоснабжения, которые задействованы во 
время отопительного сезона, — сообщил ге-
неральный директор КП «Харьковские теп-
ловые сети» Василий Скопенко.

НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНОСТИ

Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» создали 
возле Зеркальной струи цветочное панно, 
посвященное Вооруженным Силам Украины.

На предприятии сообщили, что для этого 
озеленителям понадобилась неделя. При 
создании композиции они использовали 

ирезину, малиновую и голубую петунии, коричне-
вую альтернатеру, белый мраморный камень и жел-
то-голубые мраморные крошки.

— Панно посвятили людям, которые защищают 
независимость нашей страны с первого дня вторже-

ния агрессора. Слава Украине! Слава ВСУ! — отме-
тили на предприятии.

С 7 июня на платформах 
«Zoom» і «Google Meet» 
стартует серия лекций 
проекта «#CVIDOMI», 
которая поможет 
подросткам определиться 
в выборе будущей 
профессии.

В Департаменте об-
разования ХГС со-
общили, что цель данного проекта — поддер-

жать подростков 14–17 лет, которые не знают, какое 
направление и форму личного развития выбрать.

Чтобы присоединиться к лекциям, необходимо 
следить за новостями на сайте Малой академии наук 
Украины и на страницах МАН в социальных сетях 
«Facebook» и «Іnstagram». Организаторы — Малая 
академия наук Украины и Фонд ООН в области на-
родонаселения при поддержке общественной орга-
низации «EdCamp Ukraine».

Кроме того, отметим, 
что в Харькове возобнови-
ли работу городские служ-
бы по делам детей, а также 
соответствующий отдел 
Департамент горсовета. 
Теперь харьковчане снова 
могут получать консульта-
ции и подготовить доку-
менты по таким вопро-
сам: определение места 

жительства ребенка; установление порядка участия 
в воспитании ребенка; лишение родительских прав 
одного из родителей; получение разрешений на 
сделки в интересах детей и т. д. Пока из-за войны 
некоторые службы принимают жителей несколь-
ких районов. Прием проводится исключительно по 
предварительной записи. Со всеми контактами мож-
но ознакомиться на странице Департамента служб 
по делам детей в социальной сети «Facebook». Сайт 
департамента: https://dssd.kharkiv.ua/.

МОЙ ОТЕЦ — ЛУЧШИЙ!
Харьковский городской центр досуга молодежи объявил 
о проведении фотоконкурса ко Дню отца, который 
отмечается 19 июня.

Чтобы принять участие в фотоконкурсе «Мой отец 
— лучший!», необходимо отправить фотографии вме-
сте с отцом в личные сообщения на странице ХГЦДМ 
в «Facebook»: https://www.facebook.com/kkz.org.ua/.

Все фото будут размещены на страницах центра в со-
циальных сетях.

КП «Центр обращения с животными»  
проводит сбор средств для обеспечения работы 
приюта во время войны.

Сегодня в приюте находится около 300 собак 
и 100 кошек. Благодаря гуманитарной по-
мощи животные обеспечены кормами, но 

центр нуждается в финансовой помощи для оплаты 
счетов за газ, электроэнергию, на покупку топлива 
для выездов за брошенными животными, медика-
ментов, материалов для ремонта вольеров и пр.

— Средства из городского бюджета расходуются на 
восстановление и оборону города. Приют для бездом-
ных животных не финансируется так, как в мирное 
время, поэтому было принято решение обратиться за 
финансовой помощью к неравнодушным людям.

Помочь приюту собрать средства решила обще-
ственная организация «Kind Challenge» — благотво-
рительная платформа, которая работает с надежны-

ми фондами по всей Украине и с 2018 года собрала 
на потребности нуждающихся более 10 млн. грн, — 
рассказали на предприятии.

Организация «Kind Challenge» намерена собрать 
более 180 тыс. грн для помощи центру.

НЕ БУДЬ РАВНОДУШНЫМ

В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ УКРАИНЫ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ
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Когда в доме появляется собака или кошка, вы 
учите животное правилам поведения в вашем 
доме. Друзья человека — в большинстве слу-

чаев — довольно быстро привыкают к новым требова-
ниям. Но если хозяин будет внимательным, то сможет 
многому научиться у своего питомца!

 ЧЕМУ МОГУТ НАУЧИТЬ ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ?
 БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ
Дети учатся проявлять внимание не только к своим 

нуждам, но и к потребностям животного. Выйти на 
улицу, чтобы погулять с собакой или поменять напол-
нитель в лотке у кошки, как правило, лень. Но мы по-
нимаем, что это сделать нужно, иначе питомцу будет 
некомфортно. Животные учат нас проявлять внима-
ние, заботиться, становиться лучше.
 ПРОЯВЛЯТЬ ДОБРОТУ
Сложно оставаться равнодушным и злиться, когда 

на руках сидит маленький котенок, который так и про-
сит, чтобы его погладили и отогрели. Сердце ребенка 
сразу смягчается, в душе просыпаются добрые чувства.
 БЫТЬ ИСКРЕННИМ
Животные никогда не лгут и не скрывают свои чув-

ства, все их эмоции всегда видны по мордочке и взгля-
ду. Если питомца обидеть или отругать, его реакция не 
заставит себя ждать: мы увидим 
испуг и огорчение. А если быть 
с ним добрым и ласковым, он сра-
зу начнет вилять хвостом и обли-
зывать лицо. Люди часто прячут-
ся за «масками» и не показывают 
своих настоящих эмоций. Поэто-
му взрослым и детям стоит по-
учиться у животных искренности.

Кошки и собаки — лучшие учи-
теля для ребенка и самые разви-
тые из всего множества домашних 
питомцев. Процесс «обучения» 
с лохматыми друзьями проходит 
без единого слова, он основан 
лишь на чувствах, эмоциях и по-
ступках.

 УМЕТЬ СОЧУВСТВОВАТЬ
Когда вы приходите домой злые и уставшие, живот-

ные чувствуют ваше состояние и могут поддержать, 
лечь рядом, положить голову на колени. Когда они 
видят, что вы заняты, отходят в сторону и не мешают. 
Люди же часто сосредоточены на своих проблемах и не 
замечают боли близких. Нам стоит учиться у питомцев 
проявлять внимание к окружающим и сопереживать!
 БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ В МЕЛОЧАХ
С самого детства мы заняты удовлетворением раз-

нообразных «хочу», суетимся по мелочам, хотим все 
больше и больше. В этой гонке люди нередко забыва-
ют сделать передышку, чтобы отдохнуть от постоян-

ных нужд и просто насладиться моментом. Животным 
же так мало нужно для счастья: тарелка еды, теплый 
взгляд хозяина и безопасность. Без сомнений, у них 
можно поучиться легче воспринимать жизнь, выделять 
в ней главное и не тратить нервы и силы на то, что важ-
ным не является.
 ЧЕТКИЙ РЕЖИМ ДНЯ
В распорядке дня собаки или кошки все очень четко: 

еда, «гигиена», сон, игры. Животное никогда не дела-
ет того, что не хочет в данный момент. Мы же хотим 
спать, но не спим, потому что еще много дел, хотим 
есть, но бережем фигуру и т. д. Стоит поучиться у жи-
вотных хоть иногда прислушиваться к своим потреб-
ностям, а не только к заботам и работе.
 ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Несомненно, появление в доме собаки заставит ре-

бенка быть более активным, не лениться и не сидеть 
полдня за компьютерными играми. Теперь ему нужно 
гулять с питомцем несколько раз в день, а также трени-
ровать его, самому выполняя физические упражнения.
 НАСТОЯЩАЯ ДРУЖБА
Собака может научить ребенка самой крепкой друж-

бе, верности, преданности. Животное никогда не бро-
сит в трудную минуту и не подставит, будет рядом с ма-
лышом в минуты одиночества.

 БЕСКОРЫСТНАЯ ЛЮБОВЬ
Животные умеют любить нас просто так, потому что 

мы есть, даже когда мы злимся и кричим. Они просто 
нам рады, не обращают внимание на то, как мы выгля-
дим, какое у нас настроение и уж тем более на размер 
нашей зарплаты. И этому тоже стоило бы у них по-
учиться.

9 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫМ НАУЧАТ
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ВЗЯТЬ ЖИВОТНОЕ В СЕМЬЮ — БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. КРОМЕ ОЧЕВИДНЫХ ПРИЧИН, 
ПО КОТОРЫМ РОДИТЕЛИ ПРОТИВ ЗАВОДИТЬ ПИТОМЦА (НАЛИЧИЕ АЛЛЕРГИИ ИЛИ МАЛЕНЬКАЯ 
КВАРТИРА), ЕСТЬ ЕЩЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ. НАПРИМЕР, ВЫГУЛИВАТЬ, ВОЗИТЬ К ВЕТЕРИНАРУ И Т. Д. 
НО ВЫ ДАЖЕ НЕ ДОГАДЫВАЕТЕСЬ, КАКИМ ВАЖНЫМ ВЕЩАМ МОЖЕТ НАУЧИТЬ ЛЮБИМЕЦ ВАШЕГО 
МАЛЫША!
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ДОПОМОГА НА ДIТЕЙ 
ПIД ЧАС ВIЙНИ

Війна повністю змінила життя українців, а особливо дітей, вагітних 
жінок та батьків. У ці складні для країни часи уряд надає певну 

матеріальну допомогу від держави для майбутніх мам, багатодітних 
сімей, одиноких матерів та сімей з новонародженими дітьми.

У цьому матеріалі ми зібрали подробиці про цю державну 
підтримку, за допомогою яких можна отримати більше 
інформації.

 ДОПОМОГА ВАГІТНИМ
Право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами 

мають вагітні жінки, які не застраховані в системі загальнообов’яз-
кового державного соціального страхування. Для отримання такої 
допомоги необхідно звернутись з відповідним пакетом документів 
до суб’єкта надання адміністративної послуг. В умовах воєнного 
часу громадяни можуть самостійно звернутися до найближчого 
відділення Фонду соціального страхування України за допомогою.

 ДОПОМОГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ
Допомога на дитину надається одному з батьків, у яких народи-

лася дитина, опікуну, який постійно проживає разом з дитиною, 
з метою створення належних умов для її повноцінного утримання. 
Допомога призначається за умови, що звернення за її призначен-
ням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після 
народження дитини.

 РЕЄСТРАЦІЯ 
ДИТИНИ

Батьки зобов’язані 
невідкладно, але не 
пізніше одного місяця 
від дня народження 
дитини, зареєструва-
ти народження дити-
ни в органі державної 
реєстрації актів цивіль-
ного стану. Реєстрація 
народження дитини засвідчується Свідоцтвом про народження. 
Під час воєнного стану для реєстрації народження дитини знадо-
биться лише паперове Медичне свідоцтво про народження.

 ГРОШОВА КОМПЕНСАЦІЯ БЕБІ-БОКСУ
Кожна сім’я, у якої народилася дитина, має право на отримання 

одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». У разі не-
отримання такої допомоги з незалежних від батьків причин, вони 
можуть звернутися за грошовою компенсацією вартості бебі-боксу.

 ДОПОМОГА ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ
Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі 

матері, які не перебувають у шлюбі, одинокі усиновлювачі, якщо 
у свідоцтві про народження дитини або документі про народжен-
ня дитини відсутній запис про батька (матір). Для отримання та-
кої допомоги потрібно звернутись до органу соціального захисту 
чи Центру надання адміністративних послуг із необхідними до-
кументами. В умовах воєнного стану та протягом одного місяця 
після його припинення виплата допомоги не зупиняється, навіть 
якщо отримувач пропустив строк її перегляду.

 ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬСЯ 
У БАГАТОДІТНИХ СІМ’ЯХ

Грошова допомога призначається сім’ї у разі народження третьої 
дитини або двох і більше дітей, внаслідок чого сім’я набула статусу 
багатодітної. Щоб оформити допомогу, одному з батьків необхід-
но звернутися із заявою до органу соціального захисту населення 
або Центру надання адміністративних послуг.

 ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ
Державна соціальна допомога призначається і виплачуєть-

ся малозабезпеченим сім’ям, які постійно проживають на тери-
торії України та з поважних або незалежних від них причин ма-
ють середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового 
мінімуму для сім’ї. Така допомога призначається на шість місяців 
з місяця звернення за її призначенням. В умовах воєнного часу 
та протягом одного місяця після його припинення виплата допо-
моги не зупиняється, навіть якщо отримувач пропустив строк її 
перегляду.

 ТИМЧАСОВА ДОПОМОГА ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ 
УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ

Діти віком до 18 років, батьки яких ухиляються від сплати 
аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце 
проживання (перебування) їх невідоме, мають право на тимча-
сову державну допомогу. Для її отримання необхідно звернутись 
до органу соціального захисту населення або Центру надання 
адміністративних послуг з відповідним пакетом документів.

Більш детальну інформацію щодо отримання всіх перелічених послуг 
можна отримати на сайті Гід з державних послуг (guide.diia.gov.ua) у розділі 

Соціальний захист, Громадянство та міграція.

Спрос на аренду жилья увеличился с началом военного положения практически по всей стране. 
Стоимость посуточной аренды стала рекордной, в 15 раз выше, чем в прошлом году.

Цены поменялись неравномерно, в за-
висимости от города. В Киеве, напри-
мер, аренда подешевела, а в западных 

регионах, наоборот, подорожала. Аналитики 
OLX рассказали, где в Украине сейчас выгоднее 
всего арендовать жилье на короткий срок.

 ГДЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ИЩУТ ЖИЛЬЕ 
ПОСУТОЧНО

Данные в апреле этого года показывают, что 
активность людей, ищущих жилье на короткое 
время, выросла на 52% по сравнению с прош-
лым годом. Активнее всего сейчас люди отзы-
ваются на предложения о посуточной аренде 
жилья в Закарпатье, Кировоградщине и Дне-
пропетровщине. В 82% случаев украинцы бро-
нируют квартиру по телефону.

По типам жилья спрос в разных регионах та-
ков:
 квартиры посуточно, почасово актив-

но ищут в Закарпатской, Кировоградской 
и Черкасской областях;
 краткосрочная аренда домов — в Кирово-

градской, Винницкой и Волынской областях;
 гостиницы и базы отдыха — в Черкасской, 

Житомирской и на Днепропетровщине;
 хостелы, койко-места — в Винницкой 

и Полтавской областях.

 ГДЕ ВЫГОДНЕЕ ВСЕГО АРЕНДОВАТЬ 
КВАРТИРУ НА КОРОТКИЙ СРОК

По сравнению со всеми крупными городами 
в Киеве самая низкая средняя стоимость ночле-
га в однокомнатной квартире — всего 578 гри-
вен в сутки. В Черкассах придется отдать около 
600 гривен за ночь. Дороже всего переночевать 
в Ужгороде. Здесь аренда суток в однокомнат-
ной квартире обойдется в среднем в 850 гривен.

Несколько иная ситуация с арендой домов. 
Исследователи приводят следующие данные:
 в Кропивницком аренда дома в сутки бу-

дет стоить около 725 грн;

 на Волыни — от 925 грн до 1 436 грн;
 в курортных городках Карпат — 1 000–2 000 

грн в сутки.
Если человек выберет для ночевки отель или 

базу отдыха, самая дешевая аренда будет на Жи-
томирщине. Там такая услуга обойдется в 500 
гривен. Несколько дороже будет в Киеве — 
в среднем 576 грн в сутки. И эта цена ниже, чем 
была до военного положения.

Самым дешевым вариантом будет хостел. 
Аналитики приводят следующие цены по горо-
дам:
 Полтава — 150 грн в сутки;
 Винница и Ужгород — по 200 грн;
 Львов — 280 грн;
 Ивано-Франковск — 350 грн.

 ГДЕ В УКРАИНЕ САМЫЕ ВЫСОКИЕ 
ЦЕНЫ НА АРЕНДУ КВАРТИР

По сравнению с октябрем в мае наибольший 
рост стоимости аренды жилья зафиксировали 
в Закарпатье — в Ужгородской области цены 
подскочили на 225%. На втором месте Черно-
вицкая область, где снимать квартиры стало до-
роже на 156%. В тройке лидеров оказалась так-
же Ивано-Франковская область, где цены на 
аренду квартир подскочили на 128%. Высокий 

ценовой показатель (+96%) и во 
Львовской области, где жилье 
снимать всегда было дорогова-
то.

А вот в Житомире и Харько-
ве стоимость аренды не изме-
нилась. В других областях, где 
недавно были или продолжают-
ся боевые действия, цены даже 
стали ниже довоенных.

В частности, в Киеве и области арендовать 
квартиры стало на 11% дешевле. Изменения 
можно увидеть в Одесской (–21%), Херсонской 
(–8%) и Николаевской (–5%) областях.

Місто Ціна за ніч, грн
Київ 576

Черкаси 750
Дніпро 1 125

Житомир 500
Коростень 500

Умань 600
Львів 807

Місто 1-кімнатна 
квартира, грн

2-кімнатна 
квартира, грн

2-кімнатна 
квартира, грн

Київ 578 736 996
Кропивницький 600 750 863

Львів 742 967 1 438
Ужгород 850 1 100 944
Черкаси 600 700 900

ЦЕНА 
КВАРТИРНОГО 
ВОПРОСА
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В сучасному світі не знати правил етикету — зна-
чить плювати проти вітру, виставивши себе 
при цьому в незручному становищі. На жаль, 

багато хто сприймає дотримання певних норм та пра-
вил спілкування як щось ганебне, вважаючи це озна-
кою високочолих естетів, які зовсім далекі від реаль-
ного життя. Однак ці люди забувають про те, що груба 
і нетактовна поведінка може спричинити таку ж реак-
цію у відповідь.

Насправді основи етикету досить прості. Це культу-
ра мови, елементарна ввічливість, охайний зовнішній 
вигляд і вміння керувати своїми емоціями. І те й інше 
стосується як чоловіків, так і жінок.

Представляємо вам підбірку актуальних на сьогодні 
правил, які має знати кожна людина, яка поважає себе 
та інших.
 Якщо під час запрошення кудись піти ви про-

мовляєте фразу: «Я вас запрошую», — це значить, ви 
платите. Інше формулювання: «А давайте підемо в ре-
сторан». У цьому разі кожен платить за себе, і тільки 
якщо чоловік сам пропонує заплатити за жінку, вона 
може погодитися.
 Ніколи не приходьте в гості без дзвінка. Якщо до 

вас приїхали без попередження, можете дозволити собі 
бути в халаті і бігудях. Одна британська леді говорила, 
що при появі непроханих гостей вона завжди взуваєть-
ся, надягає капелюх і бере парасольку. Якщо людина їй 
приємна, вона скаже: «Ах, як вдало, я тільки що прий-
шла!» Якщо неприємнa: «Ах, як шкода, що я повинна 
йти».
 Не кладіть смартфон на стіл в громадських місцях. 

Поступаючи таким чином, ви показуєте, наскільки 
важливу роль у вашому житті відіграє пристрій зв’язку 
і наскільки сильно вам нецікава набридлива балакани-
на поруч. У будь-яку хвилину ви готові залишити мар-
ні розмови і зайвий раз перевірити стрічку в Instagram, 
відповісти на важливий дзвінок або відволіктися, щоб 
дізнатися останні новини. Також не варто запрошу-
вати дівчину на побачення і спілкуватися з нею через 
смс-повідомлення.
 Чоловік ніколи не носить жіночу сумочку. І жіно-

че пальто він бере тільки для того, щоб донести до гар-
деробної.
 Якщо ви йдете з ким-небудь і ваш супутник 

привітався з незнайомою вам людиною, слід привіта-
тися і вам.
 Багато хто вважає, що суші можна їсти тільки па-

личками. Однак це не зовсім правильно. Чоловікам, на 
відміну від жінок, суші можна їсти і руками.
 Взуття завжди має бути чистим.

 Не ведіть по телефону порожньої балаканини. 
Якщо ви потребуєте душевної бесіди, краще зустрітися 
зi спiвбесiдником віч-на-віч.
 Якщо вас образили, не слід відповідати анало-

гічної грубістю, і, тим більше, підвищувати голос на 
людину, яка вас образила. Не опускайтеся до її рівня. 
Посміхніться і ввічливо віддаліться від невихованого 
співрозмовника.
 По вулиці чоловік має йти ліворуч від дами. Пра-

воруч можуть йти тільки військовослужбовці, щоб бути 
готовими віддати честь.
 Водії пам’ятають про те, що холоднокровно кро-

пити перехожих брудом — кричуще безкультур’я.

 Жінка може не знімати в приміщенні капелюх 
і рукавички, але не шапку і рукавиці.
 Дев’ять речей слід тримати в таємниці: вік, багат-

ство, сміття в будинку, молитву, склад ліків, любовний 
зв’язок, подарунок, шану і безчестя.
 Прийшовши в кіно, театр, на концерт йти до своїх 

місць слід тільки обличчям до глядачів. Першим про-
ходить чоловік. Чоловік входить в ресторан завжди 
першим, головна причина — по цій ознаці метрдотель 
має право зробити висновки про те, хто є ініціатором 
приходу в заклад і хто буде платити. Якщо прийшла ве-
лика компанія, входить першим і платить той, від кого 
виходило запрошення в ресторан. Але якщо біля вхо-
ду відвідувачів зустрічає швейцар, то чоловік зобов’я-
заний пропустити першою жінку. Після чого кавалер 
знаходить вільні місця.
 Ніколи не слід торкатися жінки без її бажання, 

брати за руку, торкатися до неї під час розмови, штов-
хати її або брати за руку вище ліктя, крім випадків, 
коли ви допомагаєте їй увійти у транспорт або вийти 

з нього, а також перейти вулицю.
 Якщо вас хто-небудь неввічливо гукає (напри-

клад, «Гей, ти!»), не варто реагувати на цей оклик. Од-
нак не читайте нотацій, не виховувайте інших під час 
короткої зустрічі. Краще дати урок етикету власним 
прикладом.
 Золоте правило при використанні парфумів — 

помірність. Якщо до вечора ви відчуваєте запах своїх 
духів, знайте, що всі інші вже задихнулися.
 Вихований чоловік ніколи не дозволить собі не 

проявити належної поваги до жінки.
 В присутності жінки чоловіки курять тільки з її 

дозволу.
 Хто б ви не були — директор, академік, літня жін-

ка або школяр, — входячи в приміщення, вітайтеся 
першим.
 Дотримуйтеся таємниці листування. Батькам не 

варто читати листів, призначених їх дітям. Подружжю 
слід так само поводитися і щодо один одного. Той, хто 
шарить по кишенях близьких у пошуках записок або 
листів, поводить себе вкрай некрасиво.
 Не намагайтеся встигнути за модою. Краще ви-

глядати не модно, але добре і охайно.
 Якщо після вибачення ви прощені, — не варто ще 

раз повертатися до цього питання і просити прощення 
повторно, просто не повторюйте подібних помилок.
 Занадто голосно сміятися, голосно спілкуватися, 

пильно роздивлятися людей — образливо.
 Не забувайте дякувати близьким людям, родичам 

і друзям. Їхні добрі вчинки і готовність запропонувати 
свою допомогу не обов’язок, а вираз почуттів, гідних 
подяки.

  
І наостанок наведемо слова легендарного амери-

канського актора Джека Ніколсона:

«Я дуже трепетно ставлюся до правил хорошого тону. 
Як передати тарілку. Не кричати з однієї кімнати в іншу. 

Не відчиняти зачинені двері без стуку. Пропускати 
вперед даму. Мета всіх цих незліченних простих 

правил — зробити життя краще. Я ретельно стежу за 
своїми манерами. Це не якась абстракція. Це всім 

зрозуміла мова взаємної поваги».

СУЧАСНИЙ ЕТИКЕТ. 
НАЙКРАЩI ПОРАДИ
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У СВІТЛІ НОВИН ПРО МАЙБУТНЮ ПРОДОВОЛЬЧУ 
КРИЗУ ЧИМАЛО УКРАЇНЦІВ УЗЯЛИСЯ РОБИТИ 
ЗАПАСИ ХАРЧІВ. ОДНАК НЕ ТРЕБА СКУПОВУВАТИ 
ЦУКОР, ПОЯСНИЛА У КОМЕНТАРІ «ГЛАВКОМУ» 
ДІЄТОЛОГ СВІТЛАНА ФУС

Перш за все фахівчиня радить звернути увагу 
на продукти, що містять білок.

«Цей компонент — будівельний матеріал 
для усього нашого організму, зокрема для імунної си-
стеми. Продукти, що містять білок тваринного похо-
дження, — це м’ясо, птиця, риба, яйця та молочні про-
дукти. Запаси легше всього робити з м’яса, птиці та ри-
би. Їх можна заморожувати, самостійно консервувати, 
або купувати готову консервацію. Домашній сир також 
можна заморожувати, навіть вже як запіканки, сирни-
ки тощо. Варто звернути увагу і на джерела білку рос-
линного походження — бобові, сою. Їх краще зберігати 
у сухому прохолодному місці», — каже Світлана Фус.

Запасатися також варто природними жирами. Це 
олії, горіхи, насіння. Вони є джерелом енергії, містять 
незамінні жирні кислоти і допомагають довше почува-
тися ситими.

Вершкове масло можна заморожувати або зберігати 
як топлене.

«Ще одне джерело жирів — сало. З нього роблять 
смалець, солять тощо. Але хочу нагадати, що тваринні 
жири треба використовувати у невеликій кількості», — 
застерігає фахівчиня-дієтолог.

Що ж до консервів, то варто запастися тушонкою, 
адже це м’ясо, і з ним можна готувати нормальні, по-
живні страви. Що стосується риби. Тут оптимальни-
ми будуть сардини і скумбрія в олії чи у власному соку. 
Шпроти — менш корисні, вони з підкопченої риби.

Світлана Фус також назвала крупи, якими варто 
запасатися у разі продовольчої кризи.

«Раджу звернути увагу не на гречку і рис, а на вівся-
ну та перлову крупи — вони багаті на рослинний білок, 
мінерали, вітаміни, корисні харчові волокна», — пояс-
нила дієтолог.

 І ПРО НАБОЛІЛЕ
Через зупинку «Артемсолі» багато хто зараз панічно 

скуповує сіль. Скільки людині потрібно цього продук-
ту, якщо йдеться про здорове харчування, і чи варто 
відмовлятися від нього.

«Людині на добу потрібно близько 5 грамів солі — це, 
так би мовити, на досол, решту ми отримуємо з про-
дуктами, у яких вона і так міститься. Під час приготу-
вання ми можемо зменшити кількість солі, додавши 
замість неї трави, часник, лавровий лист. Однак і геть 
без солі теж не можна», — сказала Світлана Фус.

Дієтолог також розповіла про вживання йодованої 
солі.

«Якщо людина має захворювання щитоподібної 
залози, вживати йод їй треба контрольовано і після 
консультації лікаря. Для людей зі здоровою щитовид-
кою використання йодованої солі — це профілактика 
йодного дефіциту. Один грам йодованої солі вміщує 
десь до 40 мікрограмів йоду. Добова потреба йоду для 
дорослої людини 150–200 мкг. З цього слід і виходи-
ти. Вживати суто йодовану сіль — це адекватно, якщо її 
кількість суттєво не перевищує добову потребу. Невели-
кий надлишок йоду для здорової людини не несе жодної 
шкоди для здоров’я», — акцентувала Світлана Фус.

Крім того, фахівчиня пояснила, що кам’яну сіль 
можна повністю замінити морською. «Кухонна сіль, 
тобто сіль екстра, — це сіль, яка проходить технологіч-
ну обробку. Вважається, що вона гірша за якістю, ніж 
морська чи кам’яна. Але давайте будемо реалістами. 
Якщо йдеться про справжній дефіцит, коли вибору мо-
же не бути, то беріть ту, яка є», — підсумувала дієтолог.

I СИТНО, I КОРИСНО: 
ЯКИМИ ПРОДУКТАМИ КРАЩЕ ЗАПАСАТИСЯ

ПЕРЕВАГИ ВIДМОВИ ВIД М’ЯСА
Можливо, ви чули, що обмеження кількості 
м’яса, яке ви їсте, має низку переваг, включаючи 
зниження ваги та покращення здоров’я 
кишкiвника.

Скорочення споживання м’яса дійсно 
пов’язане з покращенням здоров’я та 
зниженням ризику деяких захворювань. 

Однак, схоже, ці переваги залежать від того, які 
інші продукти ви їсте і споживання яких видів 
м’яса обмежуєте.

Пропонуємо декілька потенційних переваг від 
скорочення або відмови від м’яса, а також пора-
ди щодо того, як харчуватися поживною дієтою 
з меншою кількістю м’яса.

1. Підтримує загальне здоров’я та контроль ваги
Багато моделей харчування не включають 

м’яса або обмежують його кількість, і більшість з них 
певною мірою пов’язані з користю для здоров’я. Дослі-
дження показують, що більша кількість рослинних дієт 
асоціюється з покращенням резистентності до інсуліну 
та нижчим ризиком цукрового діабету 2-го типу.

Обмеження м’яса також може сприяти схудненню 
та підтримці ваги. Можливі переваги для здоров’я 
від обмеження м’яса та вживання більшої кількості 
рослинних продуктів, ймовірно, пов’язані з більшим 
споживанням корисних рослинних сполук, зокрема:
 антиоксиданти;
 волокна;
 деякі мікроелементи.
Крім того, ті, хто їсть рослиннi продукти, зазвичай 

споживають менше калорій і менше жиру.

2. Може допомогти знизити ризик серцевих захво-
рювань

Одним з найбільш досліджених аспектів рослинної 
дієти є їх вплив на здоров’я серця.

Дослідження виявили зв’язок між споживанням 
насичених жирів, що містяться в основному в м’ясі та 
продуктах тваринного походження, і підвищеним ри-
зиком серцево-судинних захворювань.

До м’яса з меншим вмістом насичених жирів відно-
сяться птиця і нежирні частини м’яса. Заміна насиче-
них жирів ненасиченими, — а не просто зменшення за-
гального споживання насичених жирів, — призводить 
до зниження ризику серцево-судинних захворювань.

Рослинна дієта часто багата джерелами ненасиче-
них жирів, а саме:
 горіхи та насіння,
 авокадо,
 оливкова олія.

3. Може покращити здоров’я кишкiвника
Оскільки дієти, які виключають м’ясо, ча-

сто багаті фруктами, овочами, цільнозерновими, бо-
бовими та іншими рослинними продуктами, вони за-
звичай багаті харчовими волокнами.

Клітковина живить корисні бактерії у вашому киш-
кiвнику, які виробляють сполуки, що мають протиза-

пальну дію та зміцнюють імунну систему люди-
ни.

Кишкові бактерії також можуть відігравати 
певну роль у запобіганні росту ракових клітин, 
покращенні складу тіла та захисту від діабету 
2-го типу.

Рослинний білок і корисні сполуки, які нази-
ваються поліфенолами, містяться в рослинній 
їжі, також можуть допомогти підтримувати здо-
ровий кишкiвник.

Загалом дієта, яка включає багато рослинної 
їжі та обмежує вживання м’яса, може живити 
бактерії, що сприяють покращенню здоров’я.

4. Може допомогти захистити від деяких видів 
раку

Обмеження деяких видів м’яса також може допо-
могти знизити ризик виникнення деяких видів раку.

Вживання великої кількості червоного та оброб-
леного м’яса, такого як бекон, хот-доги та іншого 
копченого або в’яленого м’яса, пов’язане з підвище-
ним ризиком розвитку колоректального раку. Стра-
ви ж з птиці, риби, навпаки, виключали такий ризик. 
Вживання червоного та обробленого м’яса також по-
в’язують із підвищеним ризиком інших видів раку, 
включаючи рак молочної залози.

Як ці продукти впливають на розвиток раку, не-
зрозуміло. Однак деякі дослідники припускають, що 
насичені жири та канцерогенні сполуки, що утворю-
ються під час обробки м’яса та високотемпературного 
приготування, відіграють певну роль.

Дослідження, в якому взяли участь понад 77 000 до-
рослих, показало, що вегетаріанські дієти, навiть ті, 
що включали рибу, були пов’язані з нижчою захво-
рюваністю на рак прямої кишки порівняно з невеге-
таріанською дієтою.
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Овен (21 марта — 20 апреля)
Идеальное время для того, чтобы разобраться со 

старыми болячками. Сегодня Овнам повезет во всем. 
И специалист попадется грамотный, и лечение будет 
назначено адекватное, и результаты вы увидите уже 
очень скоро.

Телец (21 апреля — 20 мая)
Во вторник ваше стремление помочь и сделать как 

лучше может обернуться знаменитым «как всегда». 
Поверьте, люди могут справиться и без вашей помо-
щи, а в своем желании опекать телец достигнет таких 
результатов, что все подопечные просто разбегутся.

Близнецы (21 мая — 21 июня)
Меньше слов и больше дела. А желательно вообще 

не болтать. Иначе ваши прекрасные планы и супер-
идеи будут немедленно приписаны другим людям. 
И доказать свое авторство у Близнецов тогда уже не 
получится.

Рак (22 июня — 22 июля)
Кажется, черная полоса вступает в стадию серой 

и скоро станет белой. Радуйтесь переменам. Только 
расслабляться пока рано. Да и сбавлять рабочий темп 
не следует. Продолжайте трудиться и шаг за шагом 
идти к своей мечте.

Лев (23 июля — 23 августа)
Переоценка ценностей, внутренняя переделка 

и пересортировка. Занятия нужные и важные, так что 
отвлекать представителей стихии огня от самокопа-
ния чревато разного рода неприятностями.

Дева (24 августа — 23 сентября) 
Работы будет очень много. А если быть совсем чест-

ными, то в какой-то момент вам покажется, что весь 
годовой запас дел вам предложат переделать в этот 
вторник. Так будет с раннего утра и до позднего вече-
ра, когда сил хватит разве что добраться до подушки.

Весы (24 сентября — 23 октября)
Сегодня многие Весы с неудовольствием выяснят, 

что их врач уволился из клиники (разумеется, никто 
не расскажет воздушному знаку — куда), любимый 
магазин закрылся, а в парикмахерской устроили ре-
монт. Надо ли говорить, что все это здорово испортит 
ваше настроение?

Скорпион (24 октября — 22 ноября)
День борьбы со страхами. Причем инициатором 

этих военных действий против разного рода фобий 
станете вы сами. Наверное, потому, что вам просто 
надоест бояться и зависеть от разных обстоятельств.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Проблемы окружающих будут казаться незначи-

тельными и глупыми. О чем вы, разумеется, сообщи-
те. Но кто сказал, что ваше мнение верное и что вы 
точно знаете, что это — вовсе не проблемы? Привыч-
ка равнять всех по себе сегодня некстати.

Козерог (22 декабря — 20 января)
Любимый человек удивит Козерогов, открывшись 

с очередной неожиданной стороны. И это снова бу-
дет еще одна прекрасная грань вашего избранника, 
чем вы, разумеется, будете гордиться и хвалиться.

Водолей (21 января — 18 февраля)
Если вам потребуется помощь, обращайтесь только 

к самым близким людям. Они вас поймут и не спро-
сят лишнего. А главное — немедленно откликнутся 
и примчатся выручать любимого Водолея из любой 
точки.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Индивидуальный подход — сегодняшний девиз. 

С каждым вы будете разговаривать так, будто знако-
мы много лет, улавливая интонации и быстро вникая 
в суть происходящего. Заслужите звание «своего пар-
ня, которому можно полностью доверять».

Гороскоп на 7 июня

Щоб захистити здоров’я дитини, по-
трібно вчасно звернути увагу на 
симптоми. Ось пояснення, як швид-

ко розпізнати у дитини серйозну хворобу і вибра-
ти правильне лікування.
 АНГІНА
Симптоми звичайної застуди: болить горло, 

підвищена температура. 
Яскраві симптоми ангіни: збільшення мигдаликів, 

білий наліт на язиці та в ротовій порожнині, бо-
лять очі, температура вище 37,5 °C, ломота у всьо-
му тілі та загальна слабкість, дуже боляче ковтати.

У дитини болить горло, підвищується темпера-
тура — це, здавалося б, звичайна застуда. Однак ці 
симптоми можуть бути першими дзвіночками ан-
гіни. Будьте уважними, тому що ангіна небезпеч-
на своїми серйозними ускладненнями. Стрепто-
кок — збудник цього захворювання — часто вра-
жає серце і нирки. Щоб уникнути ускладнень, 
лікарі призначають антибіотики з першого дня 
хвороби, і відмовлятися від них не варто.
 РОТАВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ
Симптоми звичайної застуди: болить горло, 

підвищена температура, погіршення самопочут-
тя, нежить.

Яскраві симптоми ротавірусної інфекції: біль в жи-
воті, блювота, пронос.

Це захворювання поєднує в собі симптоми за-
студи і кишкового розладу. Ним можна зарази-
тися під час контакту з хворою людиною або при 
вживанні інфікованої їжі або води. Через пронос 
і блювоту організм втрачає багато рідини і настає 
зневоднення — головна небезпека цієї інфекції. 
Тому перше завдання батьків — добре напувати 
дитину, але робити це правильно: по 1 ч. л. кож-
ні 3–5 хвилин, і краще за все глюкозо-сольовим 
розчином.
 КАШЛЮК
Симптоми звичайної застуди: сухий кашель, 

підвищена температура, нежить.
Яскраві симптоми кашлюку: сильний кашель з ха-

рактерним свистом, блювота.
Чи не кожен лікар може розпізнати кашлюк на 

ранній стадії, а лікування дитини протизастудни-
ми ліками спочатку навіть може дати ефект. Од-

нак через деякий час може з'явитися надривний 
кашель, який і є першим симптомом цього захво-
рювання. Напад кашлю може закінчуватися блю-
вотою. Не варто чекати, краще відразу викликати 
лікаря або поїхати в лікарню, тому що підтверди-
ти точний діагноз можна тільки за допомогою 
мазка із зіву.
 СКАРЛАТИНА
Симптоми звичайної застуди: біль в горлі, підви-

щена температура, слабкість.
Яскраві симптоми скарлатини: дрібна червона ви-

сипка.
Скарлатиною хворіють зазвичай діти. Через 

добу після початку захворювання на тілі дити-
ни з'являється дрібна червона висипка. Яскрава 
особливість скарлатини в тому, що висипання не 
зачіпають ніс і шкіру біля губ. Щоб хвороба не да-
ла ускладнень на внутрішні органи, лікарі часто 
призначають антибіотики, як і у разі з ангіною.
 АСТМА
Симптоми звичайної застуди: кашель.
Яскраві симптоми астми: задишка, свистячий 

звук, що виходить з легень.
Крім вірусних та інфекційних захворювань, ка-

шель може бути і при бронхіальній астмі. Астма 
— це спадкова хвороба, тому якщо у вашій родині 
є астматики або алергіки, необхідно бути уваж-
ними. При астмі часті напади задухи, які вини-
кають, коли дитина хворіє на ГРВІ, стикається 
з алергеном, сміється або плаче. Астма — хроніч-
не захворювання, але при правильному лікуванні 
можна надовго забути про хворобу. Загострення 
може виявитися в будь-який момент. Щоб цьо-
го не сталося, потрібно приймати антигістамінні 
препарати, призначені лікарем.
 ПОЛІОМІЄЛІТ
Симптоми звичайної застуди: слабкість, підвище-

на температура, погіршення самопочуття.
Яскраві симптоми поліомієліту: біль в ногах і ру-

ках, втрата орієнтації в просторі.
Поліомієліт — серйозне захворювання, що вра-

жає спинний мозок і спричиняє параліч різного 
ступеня вираженості. Часто діагноз ставлять не 
відразу і лікують дитину від ГРВІ. Лише коли ди-
тина починає скаржитися на болі в ногах і руках 
і порушення рухів, перестає орієнтуватися в про-
сторі, можна запідозрити серйозне захворюван-
ня. Точно виявити поліомієліт можна тільки після 
спеціального серологічного дослідження крові на 
антитіла. Після перенесеної хвороби дитині має 
бути призначена тривала реабілітація, проте від-
новити здатність нормально рухатися не вдається.

Часто при перших ознаках ГРВІ багато матусь 
починають використовувати для лікування малюка 
протизастудні ліки і медикаменти, що знижують 
температуру, не замислюючись, що за ознаками 
звичайної застуди іноді маскуються і більш серйозні 
захворювання.

ДИТЯЧI ХВОРОБИ. 
ВМIЙ ВIДРIЗНИТИ!


