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ÌÀÊÑÈÌÓÌ ÓÑÈËÈÉ
НЕСМОТРЯ НА НЕПРЕКРАЩАЮЩИЕСЯ ОБСТРЕЛЫ И ПРАКТИЧЕСКИ
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАЗРУШЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ
Й ИНФРАСТРУКТУРЫ,
КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ХАРЬКОВА ПРОДОЛЖАЮТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
ГОТОВИТЬСЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
арьковский городской голова Игорь
Терехов отметил, что в результате ночных и утренних обстрелов некоторые
инфраструктурные объекты получили серьезные повреждения, и сейчас коммунальные службы занимаются их устранением.
— Харьковчане продолжают возвращаться
в город, и бизнес начинает понемногу оживать, в частности, в последнее время вырос
спрос на аренду помещений. Тем не менее
бюджет — сложный. Нам приходится очень нелегко. Каждый прилет — это разрушения: выбитые окна, поврежденные водогоны, теплосети. Все это нужно восстанавливать. Поэтому нам нужно сбалансировать бюджет города так, чтобы хватило на заработные платы,
медикаменты, помощь людям, обеспечение

теплом, закрытие контуров и многое другое.
Также городской голова подчеркнул, что
коммунальные службы максимально сконцентрированы и сделают все возможное,
чтобы пройти отопительный сезон с теплом
и горячей водой:
— Я вижу настроения харьковчан, знаю,
как мы строим свою работу в плане обеспечения города всеми энергоносителями.
Понимаю, что российские агрессоры будут
целенаправленно разбивать нам объекты
жизнеобеспечения. Тем не менее мы прошли
страшные конец зимы и весну, когда было
очень тяжело. И сейчас приложим максимум усилий, чтобы, несмотря на все вызовы
и сложности, достойно пройти предстоящий
отопительный сезон.
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ÁÞÄÆÅÒ ÑÒÐÀÍÛ, ÊÎÒÎÐÀß ÂÎÞÅÒ
В ПРОЕКТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
НА 2023 ГОД БУДЕТ ПРЕДУСМОТРЕНО СВЫШЕ
1 ТРЛН ГРН НА СЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ
И ОБОРОНЫ, А ТАКЖЕ НА ИНДЕКСАЦИЮ
ПЕНСИЙ, СООБЩИЛ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, КОММЕНТИРУЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ СОВЕЩАНИЯ С ГЛАВОЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА, МИНИСТРОМ ФИНАНСОВ
И ПРОФИЛЬНЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОФИСА ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА
резидент отметил, что это будет бюджет страны, которая воюет:
— Представители правительства представят параметры проекта, но я сейчас отмечу некоторые
важные пункты — политически важные. Первое. Более
триллиона гривен в следующем году будет направлено
на сектор безопасности и обороны. Это будет приоритетом номер один. Вторым важным пунктом является обеспечение социальных обязательств в полном
объеме. В частности хочу, чтобы меня услышали украинские пенсионеры: правительству поставлена задача
в следующем году так же, как и в текущем году, обеспе-
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чить индексацию пенсий для всех наших пенсионеров.
И третий пункт, который должен быть учтен при подготовке проекта госбюджета на 2023 год — это сокращение всех некритических расходов государства с тем,
чтобы пройти сложное время и обеспечить финансовую и социальную стабильность. Все, что не помогает обороне, не помогает экономическому развитию

страны, социальному и культурному обеспечению наших людей. Правительство должно
представить программу сокращения расходов
на государственные предприятия, на аппарат,
на институции, не отвечающие потребностям
этого особого времени. Ожидаю от представителей правительства предложений.
Кроме того, Владимир Зеленский подчеркнул, что в проекте государственного бюджета
на 2023 год должны быть предусмотрены решения по активизации экономических отношений в стране:
— Программа кредитования «5–7–9%»
сохраняется. Также будут действовать другие
программы и решения, которые должны помочь бизнесу работать, сохранять рабочие места, привлекать новых работников. Также будет создан
специальный фонд восстановления, который будет наполняться в том числе из конфискованных российских
активов.
Президент выразил убеждение, что проект бюджета
будет представлен в Верховную Раду Украины вовремя, как это предусмотрено законом.

ÓÊÐÀÈÍÖÛ —

ÕÀÐÜÊÎÂ Â ×ÈÑËÅ ÏÅÐÂÛÕ

ÃÅÐÎÈÇÌÀ

Правительство Украины планирует выделить дополнительные
средства на оборонные потребности и восстановление жилья
на Харьковщине, заявил в ходе визита в Харьков заместитель
руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

ÑÈÌÂÎË

Американский режиссер, сценарист
и продюсер Брайан Фогель
планирует снять фильм о войне
в Украине. В ходе общения с ним
в режиме видеосвязи Руководитель
Офиса Президента Украины Андрей
Ермак подчеркнул, что сегодня
крайне важно удерживать в фокусе
внимания мира то, что происходит
в нашем государстве, и помощь
таких мастеров будет этому
способствовать.

— Нынешняя ужасная война,
которую россия развязала против
Украины, стала в то же время началом новой эры, новой политики,
новых союзов. Украинцы — это народ, который еще много лет будет
символом героизма, поскольку —
хоть и с поддержкой от других стран
— уже более полугода фактически
в одиночку достойно и решительно
противостоит агрессору. И мы будем продолжать борьбу, потому что
защищаем своих людей, свою землю
и свою страну, — сказал Андрей Ермак.
Руководитель Офиса Президента
убежден, что Брайан Фогель непременно должен показать украинцев
миру, потому что это — исключительные люди, умные, образованные, гуманные, и они являются будущим этого мира.
Брайан Фогель выразил поддержку Украине и ее народу, отметив, что
хотел бы снять масштабный фильм
о нынешних событиях в нашей стране, который остался бы в веках.

месте с Харьковским городским головой Игорем
Тереховым он посетил гимназию № 47, которую разрушили оккупанты. Мэр отметил, что в 1990 году это
учебное учреждение первым в Украине ввело 10-балльную систему оценивания знаний:
— До войны там училось 680 детей.
Гимназия входит в топ лучших школ
Украины. В учебном учреждении углубленно преподают химию и биологию.
В этом году, несмотря на войну, проект
учащихся гимназии выиграл в конкурсе
NASA, и теперь в космосе апробируют
новые лекарственные препараты, разработанные в Харькове.
Кирилл Тимошенко пообещал, что гимназию № 47 внесут в планы восстановления в числе первых. Также заместитель руководителя Офиса Президента сообщил, что, пока на
территории области идут военные действия, дети продолжат
учиться онлайн. По его словам, в учебных учреждениях с незначительными разрушениями вставляют новые окна, ремонтируют кровли, но такие объекты, как гимназия № 47, будут восстановлены после войны.

В

— Сейчас первоочередное внимание правительство уделяет восстановлению жилья — частных и многоквартирных домов. Из резервного
государственного фонда были выделены средства на город и область. За эти средства отстраивается несколько объектов, где вставляют окна,
делают термомодернизацию. Конечно, этих денег недостаточно, поэтому планируем выделить дополнительные средства на Харьковскую область, — сообщил замглавы ОП.
Кроме того, государство сотрудничает с международными партнерами, чтобы восстановить критическую инфраструктуру. Строительные работы уже начались в Житомирской области, и в ближайшие месяцы их, возможно, начнут
и в Харькове.

ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÀ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ
Медицинские учреждения Харькова
продолжают оказывать акушерскогинекологическую, неонатологическую
и педиатрическую помощь женщинам
и детям, в том числе перемещенным
с временно оккупированных территорий
и зоны проведения активных боевых
действий.
Департаменте здравоохранения
ХГС сообщили, что на время
военного положения приостановлена работа двух медицинских учреждений — Городского клинического роддома № 2 имени М. Х. Гельфериха (из-за
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снижения количества госпитализаций
беременных из-за COVID-19) и стационарных отделений Городского роддома
№ 1 (в марте здание было разрушено).
В то же время в других учреждениях,
несмотря на сложности, связанные с военными действиями, в полном объеме
продолжает осуществляться предоставление беременным женщинам и новорожденным акушерско-гинекологической
помощи и медицинской помощи за бюджетные средства и средства Национальной службы здоровья Украины. Также в каждом районе города работают женские консультации.

АДРЕСА И КОНТАКТЫ ГОРОДСКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА И РОДДОМОВ ГОРОДА ХАРЬКОВА:
Городской перинатальный центр
Городской роддом № 3 (ул. Куликовская, 46-а).
(ул. Салтовское шоссе, 264). Регистратура: 725-59-28;
Приемное отделение: 725-17-97.
консультативная поликлиника: 725-59-34.
Городской клинический роддом № 6 (ул. Луи Пастера, 2).
Городской роддом № 1
Регистратура: 725-19-86.
(адрес женской консультации: ул. Тобольская, 42).
Городской клинический роддом № 7 (ул. Руставели, 12).
Регистратура женской консультации: 725-08-03.
Регистратура: 725-59-92.
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Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ÂÎÑÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÞÒ
ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÍÛÅ ÄÎÌÀ
В УКРАИНЕ ВСЕ АКТИВНЕЕ ПОДНИМАЕТСЯ ВОПРОС О РЕКОНСТРУКЦИИ ПОВРЕЖДЕННОГО ЖИЛОГО
ФОНДА. НЕСМОТРЯ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБСТРЕЛОВ СО СТОРОНЫ АГРЕССОРА, ЕСТЬ ПОНИМАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ОПЕРАТИВНОГО РЕШЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ. ХАРЬКОВ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ
ПРИСТУПИЛ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТЕХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПОЗИТИВНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАБОТ. ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ
ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА И ЛИЧНО МЭРА ИГОРЯ ТЕРЕХОВА
дин из таких объектов — пятиэтажная хрущевка на улице Космонавтов, 2. Несмотря на
разрушение одной из стен, данный дом еще
может послужить своим владельцам
в течение десятков лет. Ведутся активные работы по реставрации двух
подъездов с применением современных энергосберегающих технологий.
— Я дал поручение, чтобы дом
утеплили, потому что в зимний период здесь было холодно и жильцы
мерзли, а летом — слишком жарко.
Мы сделаем хорошую теплоизоляцию, которая позволит харьковчанам
жить с комфортом, а также намного
меньше платить за коммунальные услуги, — отметил
Игорь Терехов.
К началу отопительного сезона по аналогичному
принципу в Харькове планируют вернуть в строй 60
многоквартирных домов.
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— Делаем все возможное, чтобы вернуть харьковчанам семейный очаг. Мы возродим наш Харьков
и сделаем его еще лучше и краше. Мы любим наш
город и приложим максимум усилий для
его преобразования, — подчеркнул градоначальник.
Сопредседатель
депутатской
группы
«Восстановление Украины» в Верховной Раде
Игорь Абрамович уверен, что Харьков сегодня задает динамичный темп всей стране.
— Первый и самый неотложный этап —
это, конечно же, капитальный ремонт тех домов, которые можно ввести в эксплуатацию
в короткие строки, и это экономически целесообразно. В парламенте и правительстве мы
работаем над тем, чтобы уже сейчас направить максимум финансовых ресурсов на восстановление поврежденной инфраструктуры в пострадавших от войны
регионах. А в государственном бюджете следующего
года будет отдельный Фонд оперативного восстанов-

ления, который соберет в себе средства международной донорской помощи, а также прибыли крупнейших
госпредприятий, — уведомил народный избранник.
Основой для послевоенного обновления Харькова,
акцентировал Игорь Абрамович, станет новый Генплан города, который разрабатывает группа всемирно
известных архитекторов во главе с британцем Норманом Фостером.
— Также мы продолжаем проводить активные переговоры с партнерами, которые вызвались взять нашу
область под патронат. Это Турция и США. Делаем все,
чтобы наш Харьков не только залечил раны, но и стал
одним из самых прогрессивных и комфортных городов
в мире, — резюмировал парламентарий.

ÄÅËÀÅÌ ÃÎÐÎÄ ×ÈÙÅ
Рабочие КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов»
Департамента жилищно-коммунального хозяйства ХГС за лето
вывезли на 15% больше мусора, чем весной.

величение объема вывозимых в городе бытовых отходов связано с тем, что харьковчане возвращаются домой, отметили на предприятии:
— Например, весной с ул. Библика, ул. 12 Апреля, пр. Индустриального и бул. Ивана Каркача мусоровозы вывезли
11,7 тыс. куб. м отходов, а за лето — 13,8 тыс. куб. м.
Директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко подчеркнул,
что, кроме роста физической нагрузки на работников, возникла еще одна проблема — проезд спецтранспорта:
— Харьковчане личными автомобилями иногда так преграждают подъездные пути к контейнерам, что проехать очень
сложно, а иногда — невозможно. Мы благодарны горожанам
за своевременную оплату нашей услуги и просим парковать
транспорт, не заграждая проезд мусоровозам.

У

ЭКИПАЖ ВЫЕЗЖАЕТ НА МАРШРУТ
Водитель Александр Стрижко и грузчики Валерий Федченко
и Константин Артеменко в составе экипажа мусоровоза КВБО,
несмотря на опасность, регулярно выезжают на маршрут, проходящий по двум районам города — Салтовскому и Киевскому.
В частности, в Салтовском районе экипаж убирает бытовые отходы в частном секторе, на улице и в переулке Искринском, на
улицах Спартака, Сомовской, Коперника и других. За неделю
с этих улиц вывозится 140 куб. м бытовых отходов. У Александра Стрижко водительский стаж — 46 лет, на предприятии он
работает в течение последних трех. За это время зарекомендовал себя как ответственный, коммуникабельный человек, относящийся с большим уважением к коллегам и работе. Недавно он был награжден грамотой Харьковского горсовета.

— С первых дней войны Александр Стрижко ездил по всем
районам города, добросовестно выполняя свои обязанности.
И почетная грамота Харьковского городского совета, которой
Александр Николаевич был награжден ко Дню города, полностью заслуженная, — отметил заместитель начальника автоколонны № 1 Евгений Гулый.
Фактически все работники КВБО во время работы сталкивались с опасностью попасть под обстрел, и экипаж Александра Стрижко — не исключение.
— 3 марта на маршруте у парка Горького возле нас начали
разрываться снаряды. Как услышал первый взрыв, спрятался
под машиной так быстро, что сам не помню, как там оказался.
А уже 4 марта на одном из маршрутов увидел разбитые бронированные машины с буквой Z, тогда появилась уверенность
— мы обязательно выстоим! — рассказал водитель.
Сейчас Харьков снова интенсивно обстреливают, но работники предприятия продолжают выполнять свою работу.
Стрижко, Федченко и Артеменко живут в разных районах
Харькова. Их семьи город не покидали, потому что уверены —
Харьков под надежной защитой Вооруженных сил Украины.

ЧТО ДЛЯ НАС
ОЗНАЧАЕТ МИР
Харьковчан приглашают принять
участие в конкурсе «Что для нас
означает мир».
В Управлении по делам семьи
и молодежи ХГС сообщили, что
конкурс приурочен к Международному дню мира, который ежегодно
отмечают 21 сентября.
— Участникам необходимо написать стихотворение или создать
видеоролик и рассказать в них
о мирной жизни. Поделитесь, каким вы видите свой мирный выходной, мирный отпуск, мирный вечер
в кругу семьи или любые другие стороны столь желанной для нас мирной жизни после победы Украины.
Лучшие работы, по мнению организаторов, будут размещены на страницах управления. Среди них выберут по три победителя в каждой
из номинаций (стихотворение и видеоролик), авторов которых отметят
грамотами и имиджевой продукцией, — рассказала начальник Управления по делам семьи и молодежи
Алина Помазан.

ÑÍÎÂÀ Ñ ÃÀÇÎÌ
В Основянском районе Харькова восстановили газопровод.
пециалисты АО «Харьковгоргаз» провели ремонт на участке
газопровода высокого давления. Все земельные и сварочные работы удалось выполнить, не отключая потребителей
от газоснабжения.
— Наши специалисты продолжают готовить сети к отопительному сезону, чтобы харьковчане могли безопасно и бесперебойно получать тепло и газ, — отметили в «Харьковгоргазе».

С

Работы можно отправить до
20 сентября на электронный адрес:
ussmkharkiv@gmail.com.
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ÇÀÍÓÐÈÒÈÑß Â ÑÅÁÅ
Департамент соціальної політики
Харківської міської ради:
— Чимало людей сьогодні переживають постійну
тривогу, гнітючий страх за власне життя, тотальне
спустошення та хронічну втому.
Тому психологічний стан та психічне здоров’я є
вкрай важливим. Особливо це стосується маленьких
дітей, які знаходилися під обстрілами, були змушені
переховуватися в підвалах чи бомбосховищах або
покинути свій дім та переїхати у безпечніші зони.
Пережитий досвід матиме непоправний вплив
на майбутнє дитини, який проявлятиметься як
фізичне та/або психічне захворювання, проблеми
у спілкуванні з оточенням, невпевненості у власних
силах, депресивних станах та навіть схильності до
самогубства.
Тому важливо діяти негайно. Виявляти ознаки такої
травми та надавати професійну екстрену психологічну
поміч. Благодійний проєкт «КОЛО ТУРБОТИ» надає
безоплатну фахову психологічну допомогу дітям, що
постраждали від воєнних дій на території України.
Дізнайся, чи є у твоєї дитини ознаки стресу!

https://test.cc.socialbusiness.com.ua/
За необхідності записуйся на консультацію
з психологом онлайн або телефонуй на гарячу лінію
0800331391.

ПЕРЕЖИВАТИ ЩОДЕННИЙ СТРЕС І ЗАНЕПОКОЄННЯ У ТЕПЕРІШНІХ УМОВАХ  ЦЕ НОРМАЛЬНО,
АЛЕ ЗГОДОМ ХРОНІЧНИЙ СТРЕС МОЖЕ ПОЗНАЧИТИСЯ НА ВАШОМУ ЗДОРОВ'Ї
сихологиня з Бірмінгема Лаліта Суглані
у своєму посту в Instagram розповіла про те,
які ознаки вказують на те, що ви на межі психологічного (емоційного) виснаження.
Емоційне виснаження спричинене тривалим періодом постійного стресу. Наше сприйняття стресових
ситуацій дуже індивідуальне, і те, що спричиняє стрес
в однієї людини, може бути цілком прийнятним для
іншої. Але все ж таки можна виділити дев'ять досить
універсальних ознак того, що ви вже вийшли за край
повсякденного стресу і перебуваєте на межі психологічного виснаження. Ось вони:
 все, що ви робите, здається вимушеним;
 ви добровільно ізолюєте себе, відштовхуючи людей;
 ви не відчуваєте задоволення ні від чого;
 вам важко сконцентруватися чи зосередитися;
 ви часто дратуєтеся;
 вам не вистачає мотивації та мети, і ви почуваєтеся спустошеним;
 ви несподівано починаєте плакати;
 ви почуваєтеся пригніченим та/або стурбованим;
 ви нетерплячі до інших і вам може не вистачати
співчуття.
За словами докторки Суглані, емоційне виснаження
є однією з ознак емоційного вигорання. Проте емоційне виснаження не значить, що вигорання неминуче.
Невеликі зміни у повсякденних звичках можуть допомогти впоратися із симптомами та запобігти емоційному вигоранню. Крім того, завжди можна звернутися до
психолога, який надасть вам кваліфіковану допомогу.
— Емоційне виснаження, почуття безнадійності
та відсутність життєвої мети можуть
пригнічувати — ніколи не пізно звернутися по допомогу, — стверджує
лікарка.

П

ВИТАТИ У ХМАРАХ
Допомогти у вирішенні проблем та
підвищити творчий потенціал може
споглядання. Це у всіх відношеннях
річ корисна, вважають вчені. Занурюватися у свої думки чи дозволяти
розуму блукати — недооцінена діяльність, корисніша, що більше вона
практикується.
Тобто сидіння без діла, витання в хмарах — даремно,
як виявилося, засуджується. І дорікати одне одному
в бездіяльності, надмірному зануренні в себе та відсут-

ності бажання розпочати будь-яку корисну діяльність
не треба.
The Guardian опублікував висновки дослідження
вчених із Тюбінгенського університету, що на півдні
Німеччини. Психологи, що вивчали групу з понад 250
осіб, яких заохочували до безцільного споглядання чи
вільного мислення, сказали, що ця діяльність принесла набагато більше задоволення, ніж вони очікували.
Серія експериментів, кульмінацією яких стало дослідження, показує, що людям подобається дозволяти своїм думкам блукати, коли вони мають таку можливість, хоча дехто все ще вважає це
напруженою діяльністю.
Вони також зазначили, що, як показали попередні дослідження, занурення у свої думки може допомогти у вирішенні проблем, підвищити
творчий потенціал, покращити уяву
та підвищити почуття власної гідності.
На думку авторів, смартфони неминуче полегшили пошук та
відволікання уваги та сприяли втраті
звички до вільного мислення. За їхніми словами, деяким людям просто важко проводити час зі своїми думками, особливо
якщо вони схильні до негативного мислення.
Керівник дослідження Коу Мураяма, професор педагогічної психології у Тюбінгенському університеті,
сказав, що людям зазвичай важко оцінити, наскільки
цінним є споглядання; швидше вони вважали інші заняття привабливішими, доки їх заохочували відволіктися.
Експерименти включали прохання до учасників оцінити, наскільки вони були б вдячні, якби
посиділи на самоті і подумали про
себе протягом 20 хвилин. Їм було
заборонено користуватися смартфоном, читати чи ходити.
Згідно з висновками, кожен із
них виявив, що задоволення від
споглядання набагато більше, ніж
вони очікували. Це залишалося
чинним, навіть коли умови експерименту були змінені: учасників
розміщували у малолюдному конференц-залі, у темному наметі чи шафі або надавали їм можливості сидіти
на самоті всього 3 або 20 хвилин.

Іноді їх просили прокоментувати, як вони почувалися в середині сеансу, іноді після його завершення. Але
кожний з учасників говорив, що їхнє задоволення було
більшим, ніж вони очікували.
Тестовій групі інших учасників було надано доступ
до цифрових пристроїв та можливість читати новини
в Інтернеті. Спочатку очікувалося, що ті, хто отримав
цифрові пристрої, отримають більше задоволення від
цієї діяльності, ніж від споглядання, проте в анкетах,
які були заповнені згодом, було виявлено, що обидві
групи отримували однакове задоволення від своєї
діяльності.

ЗНАЙТИ ТОЧКУ ОПОРИ
Чи є можливість знайти точку опори в умовах, коли дуже багато людей втратили роботу, змушені були
залишити свої домівки, втратили житло та втрачають
ґрунт під ногами, розповідає психотерапевт Олег Чабан:
— Якщо людина погляне на своє
становище, хоч яким би важким воно не було, з іншого боку, вона зможе оцінити його як новий старт. Відсутність роботи може бути початком
пошуку себе в іншій сфері, втрата
дому може дати старт новому будівництву, переїзд — другим шансом
побудувати своє життя на новому
місці в зовсім інших умовах.
До того ж певний досвід переосмислення життя ми вже маємо. Так
само епідемія ковіду поставила наше життя в незвичні умови і для багатьох стала серйозним випробуванням. Звісно, війна — набагато жахливіший і травматичніший досвід, та наша життєва історія вже почала
готувати нас до випробувань.
Точка опори для кожної людини — своя. Для багатьох із нас нею може стати інша людина. Для когось
точкою опори стане саме життя. Людині, навіть якщо
вона втратила всі важливі точки опори, доведеться рано чи пізно почати знову. Ніхто з нас не може дозволити собі лягти і почати помирати від голоду, стверджує
психотерапевт. Тут для кожного з нас починається новий старт.
Також Олег Чабан рекомендує знайти людину, яка
буде для вас точкою опори. Людина, яка має досвід,
моральні сили, яка впевнена в собі, має план на майбутнє, може стати для вас джерелом енергії.
Ігнорувати реальність психотерапевт не радить, але
пропонує частіше шукати і слухати позитивні новини,
звертати увагу на будь-яке покращення життя.
Більшість людей, стверджує він, вийде з війни в гарному психологічному стані, багато хто зможе переосмислити життя і відчути його. Бо життя триває, і у нас
попереду ще багато щастя.
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ÌÈ — ÑÈËÀ!
ВОЛОНТЕРИ З МОЛОДІЖНОЇ РАДИ ПРИ ХАРКІВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ГОЛОВІ
ПРОДОВЖУЮТЬ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО СПРЯМОВАНАН НА ВІДБУДОВУ
МІСТА, ДОПОМОГУ МОЛОДИМ РОДИНАМ З ДІТЬМИ ТА ВСІМ НУЖДЕННИМ

ротягом останнього часу зусиллями хлопців та дівчат
вдалось отримати величезну
партію ліків від благодійників.
Також волонтери разом с партнерами за дорученням міського голови
виконали 4191 заявку на продуктові
набори на номер 1535.
Також волонтери продовжують надавати нужденним та волонтерам на локаціях (консервація шкіл, підготовка підвалів, латання вікон)
питну воду від торговельної марки «Моршинська».
– Окремо дякуємо цій компанії за те, що вона забезпечує наших працьовитих волонтерів
надважливою для відновлення сил якісною
питною водою! — зазначили у Молодіжній раді.
Триває робота з допомоги найменшим харків'янам
і переселенцям. Родинам з дітьми волонтери віддали
682 пакунки дитячого харчування.

П

Інші верстви населення не залишаються без уваги.
Молодь роздала 20 000 одиниць хліба, 1550 продуктових та 1210 гігієнічних наборів за лініями «СпівДія».

В межах акції «Будуємо Україну Разом» — БУР,
спільно з організацією «Я Спасён» та батьками учнів
школи, волонтери з Молодіжної ради чудово попрацювали — провели роботи з забиття 230 вікон, які були
пошкоджені внаслідок обстрілу. Команда демонтувала
розбите скло та закрила віконні отвори OSB-плитами.
– Чергові роботи в одній зі шкіл Харкова пройшли
продуктивно — на локації працювали аж 25 волонтерів!
Ми продовжуємо об'єднуватись із небайдужими містянами, щоб примножити наші зусилля у підготовці Харкова до зимового періоду. Окремо дякуємо українцям
в Ізраїлі та особисто мешканцям Ізраїлю за фінансову
підтримку. На отримані гроші наші волонтери придбали важливі для харків'ян ліки, — підсумували волонтери Молодіжної ради.

Фото з архіву Молодіжної ради

ÄIЄ
ÄI
ЄÂI ÏÎÐÀÄÈ ÄËß ÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂ'ß
Уже пів року ми живемо в умовах повномасштабної війни. І якщо у лютому — березні українці здебільшого
сподівалися на швидке її закінчення, то зараз у суспільства з'явилося усвідомлення того, що наша
боротьба може затягнутися.

Ц

е — шалене психологічне навантаження,
а тому нам потрібно вчитися правильно налаштовувати себе та турбуватися про своє
ментальне здоров'я. Про це розказав відомий лікар,
Почесний громадянин Харкова Євген Комаровський.
 Сподіватися на краще, готуватися до гіршого
За його словами, насамперед у всіх своїх діях краще орієнтуватися на найгірший наслідок, але при
цьому сподіватися на хороше. Тобто якщо готуватися
до найгіршого варіанту, то будь-який менш негативний наслідок прийматиметься оптимістичніше. Коли ви думаєте — прилетить чи не прилетить, виходьте
з того, що прилетить. Вибухне
чи не вибухне? Підготуймося до того, що вибухне. Буде
опалення взимку чи не буде?
Сподіваємося, що буде, але готуємося до того, що не буде, —
пояснив він.
Інший приклад — якщо налаштувати себе, що гаряча фаза війни закінчиться навесні
2024 року, то її завершення бодай трохи раніше цього терміну
сприйматиметься позитивно.
 Фільтрувати інформацію
Комаровський наголосив, що потрібно дуже селективно ставитися до інформації. Так, отримуючи інформацію з якогось телеграм-каналу чи від якогось
блогера, потрібно чітко усвідомлювати, як особисто
на вас діє ця людина:

— Є низка публічних людей, які епізодично коментують купу всього, після перегляду
інтерв'ю з ними найбільше на світі хочеться
забитися кудись і накласти на себе руки.
Тож, лікар радить: якщо якась людина спричиняє виключно негативні емоції,
розлад загального стану, позбавляє вас оптимізму, не користуйтеся цим джерелом
інформації. Ця ж рекомендація стосується
і кола спілкування. Краще менше контактувати з тим, хто спричиняєє негативні емоції
чи постійно псує настрій.
 Яка інформація може зашкодити
Комаровський акцентує: тут мова йде не про
перевірку інформації на правдивість та точність, а про
її вплив на психологічний стан. Наприклад, якщо є
людина, яка доносить лише корисну та перевірену ін-

формацію, але після того, як ви її послухали, вам «жити не хочеться», то варто звузити коло та не слухати її.
— Справа не в тому, що вона говорить неправду.
Вона може говорити абсолютну правду, але після її
правди ви втрачаєте працездатність. Тоді вимкніть
її, бо навіть гірку правду можна подати так, що бажання жити й боротися у вас збережеться, — пояснив
фахівець.
Тут, на думку лікаря, є аналогія з «мистецтвом» повідомлення медичної інформації. Якщо у пацієнта,
наприклад, виявили рак, можна сказати: «У вас рак,
вам кінець, до побачення». А можна сказати: «У вас
рак, але сучасна медицина вміє з цим боротися. У нас
з вами є шанси, для цього нам треба — «а», «б», «в».
Якщо ми все це зробимо, наші шанси 50%, а якщо ще
це зробимо, — 60%». Комаровський вважає, що всі
публічні персони, включно з президентом та іншими
високопосадовцями, які доносять інформацію до широкої аудиторії, повинні консультуватися з психологами. Адже спеціалісти можуть дати поради — як одну
й ту саму суть можна подати по-різному.
Одна фраза може спричинити агресію, злість та бажання боротися або ж депресію, бажання забитися
в кут або поїхати та не повернутися. Тому треба радитися, — переконаний лікар.
 Не забувати про активність
Мова йде про те, що інтенсивність фізичних навантажень полегшує сприйняття інформації, а тому в цей
час вкрай важливо рухатися, наголошує Євген Комаровський:
— Робіть ремонти, консервуйте, бігайте, розгрібайте завали, будьте волонтером, ідіть у госпіталь,
допомагайте будь-кому. Працюйте фізично, це дуже
важливо. А під час війни завжди можна знайти собі
фізичну працю.

Извѣстія 6
ХАРЬКОВСКІЯ
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ÕÒÎ, ßÊ ÍÅ ÂÎÍÈ

ВЖЕ БІЛЬШ НІЖ ПІВРОКУ КОМУНАЛЬНИКИ ПРАЦЮЮТЬ, НЕ ПОЛИШАЮЧИ СВОЇ
РОБОЧІ МІСЦЯ. ЗДЕБІЛЬШОГО ВОНИ Й ВІЙНУ ЗУСТРІЛИ НА РОБОТІ
рацівники КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Департаменту житлового господарства ХМР розповіли, як звичайна подяка
містян мотивує виходити щоранку на роботу.
Андрій Нікітін, водій підприємства, за кермом службової машини вже 14 років. Він каже, що на початку
війни здав зміну напарнику, але потім все одно продовжив працювати і не покинув підприємство:
— Ми нічого не боїмося. Хай рф не думає, що нас
можна залякати, ми не з таких. Вони мають знати, що
ми непереможні. Весь наш колектив з початку війни
і до сьогодні у бойовому настрої.
Зараз Андрій разом із напарниками вивозить сміття
з вулиць, що межують з промзоною. Щодня комуналь-

П

ники виходять на маршрути та
виконують свою роботу, незважаючи на обстріли.
Олександр Пазинич, вантажник КП, деякий час жив
в окупованому рашистами
селі, але після звільнення населеного пункту українськими
військами одразу ж повернувся до роботи:
— Як розбили ворога — повернувся до Харкова. Не можу сказати, де страшніше
було: і тут ракети летіли на нас, і там вони з танків
стріляли і з кулеметів. То страшно було і там і там. Ми

ніколи на виїзді не знаємо, куди, що полетить і де воно
буде, але на роботу їздимо.
Лише за літо ця бригада вивезла більше семи тисяч кубічних метрів твердих побутових
відходів. Таку кількість сміття зібрали лише з району біля
промзони, також комунальники ще вивозять відходи з території біля приватних будинків та
житломасивів, кажуть, виконувати роботу допомогає підтримка харків’ян, які щоранку виходили, аби сказати бригаді просте, але таке важливе «дякую».
Вантажник Анатолій Крижанівський дуже з цього
тішиться:
— Люди доброзичливі стали,
відносяться по-доброму. Підходять, дякують, кажуть:
«Ви молодці, як вам не страшно працювати, це ж які
нерви треба мати». Але ж хто, як не ми.

I ÇÍÎÂ ÐÓÉÍÓÂÀÍÍß
ТИХА ТА СПОКІЙНА НІЧ ЖИТЕЛІВ НЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ВМИТЬ ПОРУШЕНА
ГУЧНИМИ ВИБУХАМИ. ВНАСЛІДОК РАКЕТНОГО ОБСТРІЛУ ПОШКОДЖЕНО ГОТЕЛЬ,
МАГАЗИН БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ПАРКІНГ, А ЗА КІЛЬКА ДЕСЯТКІВ МЕТРІВ
У БУДИНКАХ ПОВИЛІТАЛО СКЛО

хоронець готелю Віталій каже, що все трапилося в одну мить: спалах, вибух, все здійнялось у повітря.
— Добре, що всі живі залишилися, жертв немає. Це
все, що я можу сказати, досі у шоку. Спочатку навіть
перелякатися не встиг, ото
тільки зараз усвідомлюю те,
що трапилося. Мене під час
вибуху привалило речами,
меблями, то поки вилазив,
не до страху було.
— Не можу повірити, що
все зруйновано. Батько роками будував цей готель,
вклав у справу всю душу, —
розповідає донька власника
готелю Марина. — Цей біль

О

— невимовний. Не знаходжу
слів. За що нам це все? Кожної ночі лягала спати та молилася, щоб все вціліло, щоб усі
були живі. Але доля вирішила
інакше.
Власник будівельного магазину Олег, оглядаючи зруйновані приміщення, вже думає, як все відновлювати:
— Все треба перебудовувати. Стеля вся потріскалася.
На другому поверсі та у підвалі знесло колони. Загалом
будівля дуже аварійна. Відновлення
потребує багато часу, та ще й холоди на
носі. Але ж могло б бути і гірше.
О пів на першу ночі всі вже спали, пригадує мешканка одного з пошкоджених будинків Ірина:
— Розбудили страшний гуркіт та дзвін розтрощеного скла. Дуже
боляче бачити ці руйнування. І ні кінця,
ні краю цього не видно. В середині суцільне спустошення. Немає відчуття, що завтра
щось зміниться на краще. Так що готуємося до найгіршого. По-

переду зима. Тримаємо тривожні сумки поруч. І кожного разу гадаємо, чи встигнемо вискочити, чи прямо
тут і зараз накриє. Так і живемо.
— Я навіть злякатися не встигла, — каже її сусідка
Ганна. — Схопила дитину та кинулася у коридор. Потім
почула, як посипалося скло. Вийшла до кухні, а вона геть розтрощена. Сусіди стали бігати, метушитися,
щось рятувати. Страшно було бачити очі старих, які тут
прожили все життя, а тепер залишилися ні з чим.
Виконроб КП «ХРБП» ХМР Євген Архіпов повідомив, що поблизу осередку вибухової хвилі розбито
приблизно 50 вікон.
— Зараз закриваємо вікна, тому що вже по ночах
холодно. Працюємо швидко. Плануємо закінчити
в найкоротші терміни.

Суббота
10 сентября 2022 года
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ÏIÄÒÐÈÌÊÀ ÂIÄ ÄÅÐÆÀÂÈ
ÒÐÈÂÀЄ
ВІЙНА ПОВНІСТЮ ЗМІНИЛА ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ,
А ОСОБЛИВО ВАГІТНИХ ЖІНОК, БАТЬКІВ І ЇХ
МАЛЕЧІ. ПОНАД 40 ТИСЯЧ ДІТЕЙ НАРОДИЛОСЯ
В УКРАЇНІ З ПОЧАТКУ ПОВНОМАСШТАБНОГО
ВТОРГНЕННЯ. БАГАТО РОДИН МАЮТЬ ПРАВО
НА ОТРИМАННЯ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ
ВІД ДЕРЖАВИ
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

ДОПОМОГА ВАГІТНИМ
Право на державну допомогу в зв’язку з вагітністю та
пологами мають вагітні жінки, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального
страхування. Для її отримання необхідно звернутися
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.
Щоб замовити послугу, слід подати заяву на її отримання. Заявник має зробити це особисто.
Допомога у зв’язку з вагітністю
та пологами призначається:
 якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж
через шість місяців з дня закінчення відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами, і виплачується жінкам за
весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох
чи більше дітей — 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до
1–4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
допомога виплачується за
180 календарних днів зазначеної відпустки (90 — до пологів і 90 — після пологів).
Допомога
обчислюється
сумарно та призначається
жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів
відпустки, фактично використаних до пологів. У разі
ускладнених пологів зазначена допомога донараховується на підставі довідки встановленого зразка, виданої лікувально-профілактичним закладом. У разі
народження мертвої дитини допомога у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується на загальних підставах, а у разі викидня — не виплачується;
 особам, які усиновили чи взяли під опіку дитину
протягом двох місяців з дня її народження, допомога
призначається за період з дня усиновлення чи встановлення опіки і до закінчення 56 календарних днів (70
календарних днів у разі одночасного усиновлення чи
встановлення опіки над двома і більше дітьми, 90 календарних днів — для жінок, віднесених до 1–4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи).

ДОПОМОГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ

про народження дитини (з пред’явленням оригіналу),
копія рішення про встановлення опіки (для опікунів).
Допомога при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 р., надається у розмірі 41280
гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

РЕЄСТРАЦІЯ ДИТИНИ
Батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в органі
державної реєстрації актів цивільного стану.
Реєстрація народження дитини засвідчується
Свідоцтвом про народження. Під час воєнного
стану для реєстрації народження дитини знадобиться лише паперове Медичне свідоцтво
про народження, заява та документи батьків.

ГРОШОВА КОМПЕНСАЦІЯ БЕБІБОКСУ
Кожна сім’я, у якої народилася дитина, має
право на отримання одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка» (бебі-бокс).
У разі неотримання такої допомоги з незалежних від
батьків причин, вони можуть звернутися за грошовою
компенсацією вартості бебі-боксу.
Отримати допомогу можна у структурних підрозділах з питань соціального захисту
населення, у державних або військових адміністраціях, у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад,
у Центрах адміністративних послуг.
Документи, які необхідно надати
для отримання послуги:
 Заява про призначення грошової
компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка».
 Копія свідоцтва про народження
дитини або документа, що підтверджує
факт народження дитини поза межами
закладу охорони здоров’я (за відсутності свідоцтва про
народження дитини).
 Паспорт та картку платника податків.

нокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження
дитини або документі про народження дитини відсутній запис про батька (матір). Для отримання такої
допомоги потрібно звернутися до органу соціального
захисту чи Центру надання адміністративних послуг із
необхідними документами. 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 одиноким матерям призначається
на кожну дитину з місяця, в якому було подано заяву
з усіма необхідними документами, та виплачується
щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного
віку. Якщо діти навчаються далі — до досягнення ними
23 років включно.

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬСЯ
У БАГАТОДІТНИХ РОДИНАХ
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 необхідно звернутися із заявою до органу соціального захисту населення або Центру надання адміністративних послуг.

ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ
Державна соціальна допомога призначається і виплачується малозабезпеченим сім’ям, які постійно
проживають на території України
та з поважних або незалежних від
них причин мають 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 допомоги не зупиняється,
навіть якщо отримувач пропустив
строк її перегляду.

ТИМЧАСОВА ДОПОМОГА ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ
УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ

Допомога на дитину надається одному з батьків,
опікуну, який постійно проживає разом з дитиною,
Діти віком до 18 років, батьки яких ухиляються від
ДОПОМОГА ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ
з метою створення належних умов для її повноцінносплати аліментів, не мають можливості утримувати диго утримання. Допомога призначається за умови, що
Право на допомогу на дітей одиноким матерям ма- тину або місце проживання (перебування) їх невідоме,
звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж ють одинокі матері, які не перебувають у шлюбі, оди- мають право на тимчасову державну допомогу. Для її
через 12 календарних місяців після нароотримання необхідно звернутися до оргадження дитини. Отримати послугу можна
ну соціального захисту населення або ЦенУ Центрі надання адміністративних послуг Департаменту
у структурних підрозділах з питань соціальтру надання адміністративних послуг з відадміністративних послуг та споживчого ринку ХМР відновлено
комплексний сервіс для батьків новонароджених «єМалятко». За однією
ного захисту населення, у Центрах надання
повідним пакетом документів.
заявою та за один візит можна зареєструвати народження дитини й
адміністративних послуг тощо. Для цього
отримати зазначені держпослуги: свідоцтво про народження; унікальний
слід подати заяву на отримання послуги,
Отримати розгорнуту детальну
номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, РНОКПП
заявник робить це особисто.
інформацію
щодо переліку необхідних
(картку платника податків), допомогу при народженні дитини, допомогу
документів,
сум виплат, інших умов
Документи, що необхідно надати для отрина дитину з багатодітної сім’ї, грошову компенсацію за «Пакунок
для отримання тієї чи іншої допомоги
мання послуги: заява одного з батьків (опікумалюка», внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів.
можна на порталі «Дія».
на) встановленого зразка, копія свідоцтва

Äîñóã

Извѣстія 8
ХАРЬКОВСКІЯ

Ãîðîñêîï íà 10 ñåíòÿáðÿ

ÐÅÁÅÍÎÊ ÇÀ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÌ:

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Вы стремитесь что-то усовершенствовать или поновому посмотреть на проблему, но сталкиваетесь с
непониманием и препятствиями. Не стоит упорствовать и биться о стену Расслабьтесь, видимо, время
для этого еще не пришло.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Очень хороший день для встреч с деловыми партнерами, решения мелких бытовых вопросов и проблем
на работе. Вторая половина дня благоприятна для
неформального общения. Уделите внимание детям,
им есть чем с вами поделиться.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
День пройдет довольно бестолково: постоянно
что-то будет теряться, кто-то будет опаздывать, нарушать ранее достигнутые договоренности. Реагируйте
на это с философским спокойствием. Поймите, что
мы не всегда способны повлиять на ситуацию.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Стоит заняться поиском союзников, и вы их непременно обнаружите, причем, возможно, даже среди
своих недавних недоброжелателей. Можно посещать
мероприятия, чтобы слышать массу комплиментов
в свой адрес и завязать полезные знакомства.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Комфорт и уют очень важны для вас, и сегодня неплохо было бы заняться обустройством жилища, обновить интерьер, сделать перестановку. Удачно будут
складываться отношения с новыми партнерами по
бизнесу, вы быстро найдете общий язык.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ)
Звезды не рекомендуют в этот день покупать дорогие вещи — кроме денежных потерь вы ничего не
получите. Проблемы на работе могут возникнуть
неожиданно, потребуется конструктивный взгляд на
ситуацию. Не торопитесь делать выводы

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Сегодня вы способны горы свернуть, тем более что
все ваши действия будут своевременными и правильными. Прислушивайтесь к интуиции, и это вам поможет принять верное решение. Вечером можно расслабиться в компании друзей.

ÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÅÌ ÂÐÅÌß
Любой, у кого есть дети, знает, как любят они проводить
часы за компьютером, играя в различные игры. И это
увлечение часто становится причиной семейных
разногласий.
амая большая проблема заключается во
времени, которое дети тратят на игры.
Это может быть чрезвычайно вредным
и вызвать проблемы с точки зрения физического
и умственного развития. Согласно экспертным
исследованиям, многие игры могут оказывать на
жизнь ребенка такое же влияние, как употребление наркотиков или алкоголизм (у взрослых).
Баланс — ключевое слово, и родители
должны установить
правила использования технологий, чтобы дети не пропускали чрезвычайно важные занятия, такие
как спорт или вечер с
семьей.
По мнению экспертов, запрещать компьютерные игры не стоит,
поскольку запрет может вызвать обратную реакцию и агрессию. К тому же технологии не следует рассматривать только как зло. Все мы знаем,
что обучать детей в эпоху цифровых технологий
непросто. Родителям достаточно исследовать и
обратить внимание на игры, которые подходят
для их возраста. Хороший совет — наслаждайтесь
интерактивными играми, которые сочетают в себе развлечение и знания одновременно. Это будет стимулировать детей. Родители могут даже
участвовать в игре, в таком случае вы будете внимательно следить за тем, что дети делают перед
компьютером.

С

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ
íîÿáðÿ))
Не делитесь лишней информацией, чтобы не вызывать зависть. Обратите внимание на проблемы
детей. На работе есть шансы дополнительного заработка с помощью старших коллег. Их совет будет
очень даже кстати.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
В делах сердечных все складывается наилучшим
образом. Вы обаятельны, остроумны, пользуетесь авторитетом, к вашему мнению прислушиваются и ценят. Сегодня вы просто излучаете радость и красоту.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Могут проявиться проблемы со здоровьем. Не ленитесь обращаться за помощью к врачам. И даже если
вам предложат полежать недельку-другую в больнице и обследоваться, не отказывайтесь. Помните, что
лучше все делать вовремя.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Отличный день для общения, поездок и подготовки документов. С легкостью будут решаться проблемы, связанные с переездом или сменой места жительства. Родные вас поддерживают и это- главное.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Если чувствуете, что не справляетесь с эмоциями,
то прислушайтесь к мудрым советам старших. На
службе и дома лучше спокойно заняться важными
текущими делами, нежели суетиться по мелочам. По
возможности отложите дальние поездки.
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По горизонтали: 6. Приспособление для построения и измерения углов на чертежах. 8. Эмоциональный порыв джазового импровизатора или оркестра. 10. Мать зятя. 11. Заседание членов выборного руководящего органа какой-либо организации в полном составе. 12. Лёгкая прозрачная ткань.
15. Разумное содержание. 19. Площадь для военных
парадов. 20. Часть радиоустановки. 21. Платформа
для остановки пассажирских поездов. 22. Короткое
метательное копьё с каменным, костяным, металлическим наконечником. 23. Сотая доля гривни.
24. Сосуд для измерения ёмкости сыпучих тел.
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Мы знаем, что для молодежи этот вид деятельности становится более сложным. Однако достаточно открытого диалога и установления правил
относительно отведенного времени, чтобы ситуация не вышла из-под вашего контроля. В предподростковом и подростковом возрасте эти игры могут представлять собой часть социального
взаимодействия детей со своими друзьями. Таким образом, если
вы запретите им
играть, они могут
почувствовать себя исключенными
из своего круга общения. Так что создавайте правила и
устанавливайте баланс, предлагайте
другие занятия, чтобы заполнить досуг ребенка.
И помните, что компьютерные игры могут быть
развлечением, но они не могут быть единственным увлечением детей.

25. Первый человек на Земле. 27. Распоряжение.
30. Земледелец, крестьянин. 31. Вид наказания
в хоккее с шайбой. 32. Мягкая трубочка для мази,
пасты. 34. Наука о языке.
По вертикали: 1. В игорных домах: распорядитель игры. 2. Положительный электрод электрической дуги. 3. Сила, ограничивающая беззаконие. 4. Укрытие, завеса, навес над чем-нибудь.
5. Форменное гражданское пальто. 7. Краткое изложение содержания научного произведения, сделанное самим автором. 9. Специалист, изучающий
человеческое общество, человека и его культуру.
13. Компромиссное решение, послабление в чёмнибудь. 14. Строй в шеренгу. 16. Задняя часть судна. 17. Сосуд цилиндрической формы. 18. Радиолокационный прибор. 19. Обыденность, повседневность. 26. Способность видеть. 28. Жилое помещение на судне. 29. Исполнение, звучание инструментальных произведений. 32. Крупное хищное
животное с полосатой шкурой. 33. Безвкусное, дешевое произведение.
Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Транспортир. 8. Драйв. 10. Сватья.
11. Пленум. 12. Вуаль. 15. Толк. 19. Плац. 20. Антенна.
21. Перрон. 22. Дротик. 23. Копейка. 24. Мера. 25. Адам.
27. Наказ. 30. Пахарь. 31. Буллит. 32. Тюбик. 34. Лингвистика.
По вертикали: 1. Крупье. 2. Анод. 3. Управа. 4. Кров.
5. Шинель. 7. Автореферат. 9. Гуманитарий. 13. Уступка.
14. Линейка. 16. Корма. 17. Банка. 18. Радар. 19. Проза.
26. Зрение. 28. Кубрик. 29. Музыка. 32. Тигр. 33. Китч.
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