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РОССИЙСКИЙ АГРЕССОР НЕ ПРЕКРАЩАЕТ ТЕРРОРИЗИРОВАТЬ МИРНЫХ РОССИЙСКИЙ АГРЕССОР НЕ ПРЕКРАЩАЕТ ТЕРРОРИЗИРОВАТЬ МИРНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ ХАРЬКОВА. ЕЖЕДНЕВНО ОККУПАНТЫ ЖЕСТОКО ОБСТРЕЛИВАЮТ 
МИКРОРАЙОНЫ, УНИЧТОЖАЮТ ИНФРАСТРУКТУРУ ГОРОДА. 6 СЕНТЯБРЯ 
НАНЕСЕН ОЧЕРЕДНОЙ РАКЕТНЫЙ УДАР ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ХАРЬКОВА. 
ВРАЖЕСКОЙ РАКЕТОЙ РАЗРУШЕН ПЯТИЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В КИЕВСКОМ 
РАЙОНЕ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО МНОГИЕ ГОРОЖАНЕ ЛИШИЛИСЬ КРОВА

а месте происшествия сотрудникам 
ГСЧС из-под руин удалось спасти 
трех человек, которые после пере-

житого шока нуждаются в психологической 
помощи. С ними работают психологи.

В ночь на 7 сентября спасатели оператив-
но потушили пожар в Немышлянском райо-
не. Там вражеская ракета попала в  здание 
автомойки. Всего с 6 по 7 сентября спаса-
тели Харьковского гарнизона ГСЧС ликви-
дировали три пожара, вызванные обстре-
лами оккупантов. Также продолжаются ава-
рийно-спасательные работы в здании Дома 
печати, ранее разрушенном российским 
агрессором.

Руководство Харькова делает все возмож-
ное для оказания помощи пострадавшим. 
Сейчас — главная задача — обеспечить 
жильем людей, потерявших свои квартиры, 
подчеркнул Харьковский городской голова 
Игорь Терехов.

— Харьковчанам, которые остались без 
жилья вследствие обстрелов центральной 
части города, предоставят комнаты в обще-
житиях. У нас есть резерв комнат, которые 
используются для того, чтобы расселять лю-
дей. На улице никто не останется. Мы обяза-
тельно позаботимся о  каждом и  приложим 
максимум усилий, чтобы решить вопрос 
в кратчайшие сроки.

Â ÁÅÄÅ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÌ
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ÄÎÁÈÒÜÑß 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ!
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей 
Ермак выступил в онлайн-формате на выставке Russian 
War Crimes, которая экспонируется в Брюсселе.

Глава ОП отметил, что сегодня украинцы стремятся 

к справедливости, которая заключается, в частности, 

в наказании тех, кто пришел с оружием и насилием, 

чтобы отнять свободу.

Андрей Ермак подчеркнул, что с 24 февраля право-

охранители зафиксировали уже более 45 тысяч пре-

ступлений, связанных с агрессией рф, более 31 тыся-

чи из них — военные преступления. И это только те 

данные, которые уже известны:

— От рук оккупантов погибли 380 наших детей 

и еще более 700 были ранены. Полностью разруше-

ны 284 учебных заведения, повреждено 2461 образо-

вательное учреждение. За всеми этими бесчинствами 

стоят конкретные виновники — те, кто отдавал и вы-

полнял преступные приказы. Но главные виновники 

— те, кто начал эту войну. Я убежден, что ответствен-

ность для рф должна быть двойной: на уровне госу-

дарства и на уровне отдельного гражданина. Украина 

инициировала и почти полгода работает над созда-

нием специального международного трибунала, ко-

торый будет судить всех высших руководителей рф. 

Доказательство факта преступления агрессии против 

Украины станет основанием для приговора. Это либо 

пожизненное лишение свободы, либо значительные 

сроки заключения. А фактическое исполнение при-

говора состоится, как только кто-либо из подсудимых 

появится на территории страны, присоединившейся 

к договору о создании специального международного 

трибунала. Для этого существует три пути: либо меж-

дународный договор между Украиной и другими госу-

дарствами, либо соглашение с ООН, либо соглашение 

с ЕС или Советом Европы.

Президент Европейского парламента Роберта Мет-

сола заявила, что жестокость войны в Украине пере-

ходит все возможные границы: «Украинцы страдают 

ради свободы всей Европы. Поэтому Европа будет по-

могать вам до последнего».

СВОБОДА ВСЕГДА ИМЕЕТ МНОЖЕСТВО 
РАЗНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ, И ОДНО ИЗ 
ГЛАВНЫХ  ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАБОТАТЬ РАДИ СВОЕГО БЛАГА, БЛАГА 
СВОИХ ДЕТЕЙ И СВОЕЙ СТРАНЫ, 
ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ 
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НА ЦЕРЕМОНИИ 
ОТКРЫТИЯ ТОРГОВ НЬЮЙОРКСКОЙ 
ФОНДОВОЙ БИРЖИ (NYSE)

П
резидент отметил, что сегодня наше 

государство борется за возможность 

для каждого украинца пользоваться 

всеми проявлениями свободы, доступными 

свободному человеку в демократическом об-

ществе. И Украина добилась в этой борьбе значимых 

результатов.

— Мы объединили мир вокруг нашей борьбы за сво-

боду. Мы освобождаем украинскую землю от россий-

ской армии. Начали восстановление всего, что было 

разрушено российским террором. Мы восстанавлива-

ем нашу экономику и даем возможность вашим компа-

ниям работать вместе с нами ради блага каждого из нас. 

Украина — это история будущей победы и шанс для 

бизнеса уже сейчас инвестировать в проекты на сот-

ни миллиардов долларов, чтобы быть победителями 

вместе с нашим государством. Сегодня мы даем старт 

большой информационной кампании по привлечению 

инвестиций #AdvantageUkraine. Мы расскажем всему 

миру, почему Украина уже сегодня является местом 

выгодных инвестиционных и финансовых возможно-

стей. Я приглашаю вас в Украину! Инвести-

руйте в Украину! И это будет вашей победой 

и новой историей успеха ваших компаний. 

Слава Украине! Начинайте работу, — призвал 

Владимир Зеленский.

После видеообращения Президента про-

звучал колокол, который ознаменовал откры-

тие торгов на Нью-Йоркской фондовой бир-

же.

Отметим, что общественное внимание к це-

ремонии открытия Нью-Йоркской фондо-

вой биржи привлек Президент Соединенных 

Штатов Рональд Рейган, ударивший в ко-

локол в 1985 году. Нажатие кнопки переста-

ло быть просто сигналом, оно стало симво-

лом престижа. Поэтому даже в цифровую эру колокол 

все еще сообщает о начале торгов. В свое время честь 

ударить в колокол имели Президент ЮАР Нельсон 

Мандела, Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао, Пре-

зидент Нигерии Гудлак Джонатан, Премьер-министр 

Японии Синдзо Абэ, Премьер-министр Австралии То-

ни Эбботт, генеральные секретари ООН Пан Ги Мун 

и Кофи Аннан, а также звезды музыки и кино.

ÍÎÂÀß ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Учащиеся общеобразовательных средних 
школ Харькова учатся по обновленной 
программе, пересмотр которой обусловлен 
полномасштабной вооруженной агрессией рф.

Х
арьковский городской голова Игорь 

Терехов в интервью проекту «Децен-

трализация» сообщил, что с учетом 

новых историографических наработок бы-

ли внесены изменения в учебные програм-

мы по истории Украины и всемирной исто-

рии. В обновленных программах предлагается 

взгляд на СССР как государство 

имперского типа.

Изменения в учебниках ори-

ентируют детей на изучение не 

только инструментов насилия, 

которое в ХХ веке испытыва-

ли украинцы, но и инструмен-

тов сопротивления ему. Также 

отдельным учебным блоком 

предусмотрено полное изуче-

ние современной войны против 

Украины, начавшейся в 2014 году, — пояснил мэр.

Кроме того, в содержании учебной программы 

предмета «Защита Украины» усилена военно-патри-

отическая составляющая и дополнены темы разделов 

по огневой подготовке, медицинской помощи и гра-

жданской защите, а в программе предмета «Основы 

здоровья» расширено содержание раздела «Безопас-

ность и здоровье человека», который будет теперь 

изучаться в начале учебного года в каждом классе.

— Добавлены вопросы, связанные с рисками во-

енного времени, в частности, сигналы оповещения 

населения, действия во время воздушной тревоги, на-

дежное и ненадежное укрытие, противоминная защи-

та и обращение со взрывоопасными и незнако-

мыми предметами, оказание медицинской по-

мощи и психологической самопомощи. Укра-

инцы должны научиться жить в условиях вой-

ны, — подчеркнул Игорь Терехов.

 ЕСЛИ ПОЗВОЛИТ СИТУАЦИЯ
Что касается формы обучения. В зависимо-

сти от ситуации с безопасностью она может изме-

ниться в течение учебного года 2022–2023. На сего-

дня дистанционное обучение является наиболее 

оптимальным и безопасным вариантом в условиях 

военного положения, подчеркнул городской голова:

— Однако в зависимости от военной ситуации 

учебный процесс может вернуться в офлайн-режим. 

На этот случай в учреждениях среднего образова-

ния города в настоящее время приводят в порядок 

защитные сооружения и простейшие укрытия. Со-

трудники ГСЧС в августе завершили обследование 

зданий и территорий учебных заведений Харькова 

на соответствие их укрытий установленным требо-

ваниям. Там, где есть замечания, мы произ-

водим ремонт, обустраиваем укрытия всем 

необходимым, — рассказал Игорь Терехов. Из 

184 учреждений общего среднего образования 

укрытие есть у 126. Если позволит ситуация 

с безопасностью, обучение в формате офлайн 

можно будет организовать только в 101-й шко-

ле Харькова. Принимать детей на очное обу-

чение смогут только школы, оборудованные 

укрытиями, соответствующими необходимым 

нормам. Поэтому учащиеся 83 школ, не име-

ющих укрытий, будут перемещены в учрежде-

ния, которые такие укрытия имеют.

ÏÎ ÎÁÍÎÂËÅÍÍÎÉ 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ
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В ПОДДЕРЖКУ 
ИСКУССТВА 

ГОРОДАГЕРОЯ
Харьковская муниципальная 

галерея запустила международный 
благотворительный NFT-проект 

CityX.

В Департаменте культуры ХГС 

сообщили, что CityX является циф-

ровым памятником, созданным 

в честь уникальной коллекции ис-

кусства города-героя Харькова:

— Проект инициирован амери-

канскими партнерами при поддерж-

ке NFT-агентства из Тбилиси (Гру-

зия) и направлен на восстановление 

пострадавшей во время военных 

действий архитектуры Харькова, 

а также на поддержку харьковских 

художников, их семей и галерей. 

Коллекцию можно увидеть в со-

циальных сетях галереи. С укра-

инской стороны соорганизаторами 

CityX стали Муниципальная галерея 

и галерея современного искусства 

VOVATANYA. Этот проект поможет 

не только популяризировать харь-

ковский авангард на весь мир, но 

и сохранить физические коллекции 

Муниципальной галереи.

Также проект продолжает и раз-

вивает в цифровом пространстве 

достижения проекта «Город ХА. 

Харьков Авангардный», который 

в 2017 году с большим успехом был 

презентован в Национальном худо-

жественном музее в Киеве.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН. УЛИЦА ЗУБАРЕВА. НА ДНЯХ БРИГАДЫ КОМПЛЕКСА 
«ХАРЬКОВВОДОСНАБЖЕНИЕ» КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ХГС ОПЕРАТИВНО 
УСТРАНИЛИ СЕРЬЕЗНУЮ АВАРИЮ НА МАГИСТРАЛЬНОМ ТРУБОПРОВОДЕ

С
егодня во всех районах 

Харькова идет активная 

подготовка к работе в 

осенне-зимних условиях. По ин-

формации предприятия, ежеднев-

но специалисты производят ре-

монты и восстанавливают порядка 

17–20 повреждений на водоводах.

— К вопросам подготовки водопроводного хозяй-

ства к зиме наши работники подходят системно.

Проводимые работниками службы профилактиче-

ские и ремонтные мероприятия позволяют полностью 

контролировать ситуацию. Также мы всегда готовы 

оперативно реагировать в случае возникновения экс-

тремальных ситуаций на водоводах, которые могут 

возникнуть вследствие вражеской агрессии, — отметил 

начальник районной службы наружных водопровод-

ных сетей Владимир Сундук.

ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ 
ÏÎÄÕÎÄ

Харьковское издательство «Ранок» совместно 
с международными партнерами и при поддержке Министерства 
образования и науки Украины бесплатно обеспечивает 
учебниками украинских школьников.

Н
а образовательном ресурсе https://d-learning.com.ua 

издательство разместило 60 современных элек-

тронных учебников. Для них не нужен постоянный 

интернет, они адаптированы к любому гаджету, подстраи-

ваются под размер экрана и имеют удобную навигацию. До-

ступ к учебникам получили два миллиона школьников 1–5-х 

классов, обучающихся по программе Национальной укра-

инской школы (НУШ).

В учебниках собрано более семи тысяч интерактивных за-

дач, 680 уроков, сотни ярких веб-страниц, десятки видеоро-

ликов и обучающих мультфильмов. Электронные учебни-

ки станут настоящими помощниками как для учеников, так 

и для учителей.

— Дети смогут не только овладевать всеми необходимыми 

теоретическими материалами, но и выполнять разнообразные 

интересные задачи, самостоятельно проверять правильность 

их выполнения, просматривать учебные фильмы и анима-

ции, играть в игры, путешествовать по миру 3D, разгадывать 

кроссворды, складывать пазлы и многое другое, — сообщили 

в издательстве.

ÒÎËÜÊÎ Ó×ÈÒÅÑÜ!

Представители родительского сообщества Харькова готовятся 
принять участие в написании грантовых проектов для 
привлечения инвестиций в образовательную сферу города.

Х
арьковский городской голова Игорь Терехов отме-

тил, что еще в мирной жизни была налажена рабо-

та действенной модели — педагогики в партнерстве 

с родительской общественно-

стью:

— Активной была тогда 

и остается сейчас позиция 

Харьковского городского ро-

дительского совета, который 

с первых дней войны приоб-

щается к общему делу по при-

ближению победы над врагом.

Занимаясь волонтерской 

деятельностью в составе об-

щественной организации 

«Отражение», родители оказывали и продолжают оказывать 

помощь всем нуждающимся. В частности, жителям города 

и переселенцам за эти месяцы войны они передали продукты 

питания, средства гигиены, лекарства и корма для животных; 

больницам — медицинские инструменты, многофункцио-

нальные кровати, медицинскую одежду, фармпрепа-

раты и средства гигиены; коммунальщикам — про-

фессиональные полиуретановые сапоги, а школам 

города — одноразовые медицинские маски.

Кроме того, родительский совет помогает украинским во-

еннослужащим. В частности, на нужды защитников было 

передано несколько дронов, рации, медицинские аптечки, 

принадлежности, тактические рюкзаки, средства защиты от 

насекомых и пр.

Проект осуществляется по совместной инициативе 
издательства «Ранок» и партнеров: хорватского 
издательства учебной и детской литературы 

Profi l Klett (предоставление образовательной 
платформы), международной сервисной организации 

Rotary International, британской телерадиовещательной 
корпорации ВВС (предоставление учебного 

видеоконтента), украинского детского телеканала 
«ПЛЮС-ПЛЮС» (предоставление учебных 

мультфильмов), а также при поддержке Министерства 
образования и науки Украины и Института модернизации 

содержания образования.

ÃÐÀÍÒÛ ÄËß ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ
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Департамент культури Харківської міської ради повідомив, 
що Український інститут разом із компанією Usheru запустили сайт-базу 

українського кіно. На сайті можна ознайомитися як з архівними українськими 
стрічками, так і з сучасними новинками від українських режисерів, а також 

отримати посилання на легальний перегляд.
https://www.ukrainefi lms.com/home

 «СНАЙПЕР. БІЛИЙ ВОРОН»
Події стрічки «Снайпер…» відбуваються на 

Донбасі 2013 року. Перед нами дивакуватий Ми-

кола — екозахисник та пацифіст, який разом зі 

своєю дружиною живе у власноруч виритій Норі 

біля рідної Горлівки, на власній ділянці землі. 

Микола опікується екологічними проблемами й 

довкіллям, але коли на Донбас приходить війна, 

його пацифістські погляди руйнуються вщент… 

Сюжет фільму побудований на реальній історії, 

а головну роль грає київський актор Павло Ал-

дошин, який з початком повномасштабного 

вторгнення доєднався до лав ЗСУ.

 «Я ПРАЦЮЮ НА ЦВИНТАРІ»
Українська чорна комедія режисера Олексія 

Тараненка. Головний герой — у минулому 

архітектор, який працює на цвинтарі та має 

свою контору з виготовлення пам’ятників. 

Щодня до нього приходять нові люди для за-

мовлення скульптури чи монумента близьким. 

Життєві ситуації стаються іноді сумні, іноді —

комічні. Але й у житті головного героя є таєм-

ниця, яка не дає йому стати щасливою люди-

ною… Крім Віталія Салія, у фільмі знялися такі 

зірки українського кіно й театру, як Римма Зю-

біна, Оксана Жданова та Віктор Жданов.

 «КВИТОК ДО РАЮ»
Давні друзі Джордж Клуні та Джулія Робертс 

грають колишніх чоловіка й дружину, які не ду-

же люблять одне одного,— але все ж таки ма-

ють об’єднатися, щоб врятувати власну доньку 

Лілі від нещасливого майбутнього. Річ у тім, що 

юна Лілі закохалася в хлопця, якого зустріла 

на Балі, і планує весілля. Але батьки знають, 

що це помилка. «Квиток до раю» — чарівна ро-

мантична комедія з не менш чарівним дуетом 

Клуні-Робертс.

 «ЯК ВОНИ БІЖАТЬ»
Що ж, акторський склад стрічки «Як вони 

біжать» також не залишить вас байдужими, адже 

тут знялися Едріан Броуді, Сірша Ронан, Рут 

Вілсон і Сем Роквелл.

Сірша Ронан та Сем Роквелл грають інспек-

торку й констебля, які розслідують вбивства 

акторів під час репетиції вистави в лондонсько-

му Вест-Енді, що відбуваються в 1950-ті. Хто ж 

вбиває акторів та до чого тут голлівудський кіно-

продюсер — дізнаємося вже незабаром.

 «КОРОЛЕВАВОЇН»
Ефектний історичний епос розповідає про си-

лу та відвагу жінок, які виборювали власну неза-

лежність в африканському королівстві Дагомея 

у XVIII та XIX століттях. Сюжет розповість про 

Наніску, генерала жіночого військового заго-

ну «Амазонки», і її дочку Наві, які разом боро-

лися з французами і сусідніми племенами, що 

осквернили їхню честь, поневолили їхніх людей 

і погрожували знищити все, заради чого жили ці 

жінки. Фільм ґрунтується на реальних подіях.

 «Я КОХАЮ СВОГО ТАТА»
Історія розгортається довкола Чака, який 

вирішує відновити стосунки з сином, але вияв-

ляє, що хлопець заблокував його в усіх соцмере-

жах. Стурбований життям свого нащадка, бать-

ко створює фейковий акаунт і починає спілку-

ватися, удаючи молоду офіціантку. Але така 

витівка заходить надто далеко. «Я кохаю свого 

тата» — почасти автобіографічне кіно: фільм ре-

жисера Джеймса Моросіні ґрунтується на історії 

його стосунків з батьком.

 «АВАТАР»
На екрани повертається епічна стрічка 

Джеймса Кемерона 2009 року, яку свого часу 

номінували на дев’ять премій «Оскар», зокре-

ма й у категоріях «Найкращий фільм» та «Най-

краща режисура». Стрічка здобула три премії: за 

найкращу операторську роботу, візуальні ефек-

ти та роботу художника-постановника. «Ава-

тар» — найуспішніший фільм усіх часів — можна 

побачити з оновленим зображенням 4К. Нехай 

цей перегляд стане для вас підготовкою до вели-

кої прем’єри, адже 16 грудня цього року на ве-

ликі екрани виходить друга частина — «Аватар. 

Шлях води».

У ВЕРЕСНІ ДИВИТИМЕМОСЬ УКРАЇНСЬКЕ КІНО  ЯК ФІЛЬМИ 
ПРО ВІЙНУ, ТАК І ЧОРНІ КОМЕДІЇ; НАЙКРАЩІ КОРОТКОМЕТРАЖКИ З УСЬОГО 
СВІТУ ТА КУЛЬТОВУ СТРІЧКУ «АВАТАР» ДЖЕЙМСА КЕМЕРОНА. ОСТАННІЙ 
ФІЛЬМ САМЕ ЧАС ПЕРЕДИВИТИСЯ ПЕРЕД ВИХОДОМ ДРУГОЇ ЧАСТИНИ 
В ГРУДНІ ЦЬОГО РОКУ
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О
рганізація освітнього онлайн-процесу відріз-

няється від очного навчання у першу чергу 

тим, що дітям складніше вчитися вдома. Кож-

на третя дитина перебуває у стресі чи тривозі, пов'яза-

ними зі сформованими обставинами — війною, втра-

тою близьких, розбитим житлом та переїздом. Однією 

зі складових стресу є втрата тієї стабільності та струк-

турованості (зрозумілості), яка була, коли дитина мала 

чіткий режим, розклад і розуміння, що за чим йде.

Стрес — це не найсприятливіший грунт для ро-

звитку. Щоб допомогти дитині 

створити позитивну атмосферу 

для навчання, систематизувати 

і структурувати, тобто зробити 

зрозумілим цей процес, пропо-

нуємо такі кроки.

 СКЛАСТИ ЧІТКИЙ РЕЖИМ
Стабільність і зрозумілість — 

це те, що для дітей створює 

якусь зону безпеки. Адже саме 

в безпеці діти прагнуть розви-

ватися, вчитися і пізнавати світ. 

Складіть новий розклад для ди-

тини. Розмістіть його на видно-

му місці, намагайтеся дотримуватися режиму дня — 

підйом в один і той же час, перерви, прийом їжі тощо. 

Режим позитивно позначається і на нервовій системі 

дитини.

 ОРГАНІЗУВАТИ РОБОЧУ ЗОНУ
Якщо немає своєї кімнати, то слід обладнати хоча б 

свій куточок: обов'язково ввімкнений екран моніто-

ру чи телефону та наявні навушники. В цьому куточку 

будуть тільки потрібні для уроків матеріали. Усі зайві 

предмети, що відвертають увагу, доцільно прибрати. 

Також на працездатність дитини впли-

ває світло. Яскраве і холодне освітлення 

стимулює мобілізацію систем організму 

і підвищує пильність.

 ОРГАНІЗУВАТИ ФОРМУ
Дитина не повинна сидіти перед моніто-

ром в піжамі. Вона і так навчається вдома. 

У дітей дім, як відомо, не асоціюється з на-

вчальною діяльністю, а більше з відпочин-

ком. Учневі буде значно простіше надіти на 

себе «роль учня» і «переключитися» на за-

няття, якщо він буде одягнений у відповід-

ний одяг, а поруч буде знаходитись канце-

лярське приладдя.

 РОБИТИ ПЕРЕРВИ
Фокус уваги школяра на відеокон-

ференції або уроці 20–30 хвилин. Не 

більше. Дитина докладає чимало зу-

силь, аби сконцентруватись і зро-

зуміти, що їй через екран намагаються 

донести. Енергії витрачається більше, 

ніж на звичайному уроці. Тому вкрай 

важливо, аби діти переми-

кали свою увагу і відпочи-

вали між уроками (по мож-

ливості не в гаджетах).

Братися до виконання 

домашньої роботи доцільно 

не раніше, ніж за годину-півтори після закін-

чення уроків. Дитині потрібно переключи-

тися, відпочити, пограти і перезарядитися.

 ЗАОХОЧУВАТИ СПІЛКУВАННЯ 
З ОДНОЛІТКАМИ

Провідна діяльність школярів середніх 

та старших класів — це спілкування. Та й 

в цілому школярі, зокрема молодші, звикли 

проводити багато часу в колективі спілкуючись, тому 

можуть відчувати дискомфорт в ізоляції.

Заохочуйте спілкування, розмови, скайп-колли, 

можливо, навіть якісь ігри онлайн з однокласниками. 

Загалом, створюйте і заохочуйте умови, у яких дитина 

може спілкуватися з однолітками.

 ЗНИЗИТИ ОЧІКУВАННЯ І ВИМОГИ
Нові умови навчання, тиск суспільства, страхи і три-

вога заважають дитині розуміти науку, як раніше. 

Отже, якщо помітили, 

що оцінки й успішність 

вашого сина чи дочки 

погіршилася — не сваріть 

і не тисніть, а навпаки, 

зверніть увагу на ситу-

ацію. Адже це може бу-

ти однією з ознак стресу. 

Дитина потребує допо-

моги і відкритого діало-

гу з батьками. Зараз як 

ніколи вдалий час для 

перегляду і переоцінки 

вимог щодо дитини.

 МОТИВУВАТИ І ПОМІЧАТИ УСПІХИ
Не змушуємо дитину, а мотивуємо! Спробуйте пере-

конати її в тому, що система примусу відходить в ми-

нуле. Кожна людина в сучасному світі розуміє ту міру 

відповідальності за своє життя, яку вона несе. Ніхто не 

допоможе тобі стати освіченою і успішною людиною, 

якщо ти сам не захочеш і не навчишся цього. Дистан-

ційна освіта дає унікальний шанс довести самому собі, 

чого ти вартий. Але батьки мають усвідомлювати, що 

такий рівень відповідальності за своє життя дитина 

отримує з часом. І головна мета батьків — допомогти 

своєму школяреві це зрозуміти і створити максималь-

но комфортні умови для того, щоб він зміг оволодіти 

навичками онлайн-навчання.

Водночас не забуваймо відзначати успіхи. Якщо 

порівнюємо, то тільки із самим собою. Навчайте дітей 

помічати хороше в обставинах, що склалися, роз-

мовляйте, хваліть і підтримуйте.

З ПЕРШОГО ВЕРЕСНЯ ДІТИ ХАРКОВА ЧЕРЕЗ ЧИСЛЕННІ ОБСТРІЛИ ПОЧАЛИ НОВИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК У ОНЛАЙНФОРМАТІ. І ХОЧА У НИХ ВЖЕ Є ДОСВІД ТАКОГО НАВЧАННЯ 
ПІД ЧАС КАРАНТИНУ, ТРУДНОЩІ ВСЕ Ж ТАКИ ВИНИКАЮТЬ. МИ ПРОПОНУЄМО ТАКІ БАЗОВІ 
ТА НАЙНЕОБХІДНІШІ ПРАВИЛА, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ БАТЬКАМ ПРАВИЛЬНО ОРГАНІЗУВАТИ 
ПРОЦЕС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

На старті нового навчального року 
маленькі харків'яни — учні пільгових 

категорій населення отримали 
канцелярські набори. Ці подарунки до 
Дня знань школярам від Харківського 

міського голови Ігоря Терехова 
за підтримки фонду AVSI та ГО 

«Еммаус». Також дітлахам побажали, 
незважаючи на складні обставини 

в державі, навчатися легко, з новими 
відкриттями й звершеннями!

ÄÎÏÎÌÎÆÈ 
ÑÂÎЄÌÓ ØÊÎËßÐÅÂI
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ПОТРАПЛЯЮЧИ СЮДИ, НАЧЕ ОПИНЯЄШСЯ У ЖАХЛИВОМУ СНІ. 
СКРІЗЬ БУДИНКИ З ДІРАМИ, А В ДЕЯКИХ НЕМАЄ І ПО КІЛЬКА ПОВЕРХІВ, 
ЧОРНІ ПУСТІ ВІКНА БЕЗ СКЛА. ТАКОЮ ЗАРАЗ СТАЛА КОЛИСЬ МАЛЬОВНИЧА, 
ПІВНІЧНА, САЛТІВКА

М
ешканка одного з цих будинків Ніна каже, 

що вже майже звикла до того, що відбу-

вається:

— Спочатку, звісно, було 

страшно. І ховалися, і виїжджа-

ли, і приїжджали. Я раніше і не 

знала, як може боліти душа і що 

у мене є стільки сліз. А зараз вже 

не боїмося. Може, звикли, а мо-

же, перебороли страхи. Та і як 

його кинути, рідний дім? Тут 

діти виросли, ми усе життя про-

жили. Я не уявляю. Ми інколи 

приходимо до будинку, ночуємо 

у квартирі, тому що, чого прихо-

вувати, є мародери, які крадуть 

усе, до чого дотягуються. Двері ж 

ніде не зачиняються. …Я постій-

но рахую ракети, останній раз нарахувала дев’ять. І до-

ки не перерахую, не можу спа-

ти. Отак лягаєш і чекаєш, коли 

почнеться повітряна тривога 

та пролунають вибухи. Постій-

но по ночах чекаєш прильоту. 

Вони ж майже кожної ночі да-

ють про себе знати. Це вже за-

кономірність, а тепер і з ранку. 

Але ж жити треба.

— Серце постійно калатаєть-

ся від цих вибухів, не можу ні на 

мить заспокоїтися, — жаліється 

жителька Північної Салтівки 

Зоя. — Коли вже в них ці снаря-

ди закінчаться? Постійно бахкає 

і бахкає. Вже півроку ми не живемо, а існуємо у постій-

ному страху і напрузі. Я втратила свого собаку, по чу-

жих хатах тинялася. А тепер ось повернулася до рідної 

домівки. Слава богу, вона вціліла. Світло є, воду з дже-

рела беремо. Завдяки гуманітарці їмо. Навколо як пу-

стеля, місце-привід. Отак і живемо, такі справи. Воно 

може й нічого, якби не постійні обстріли. Це жах. От 

пригадую мирне життя і розумію, що багато чого не 

цінували з того, що мали, нили, плакали, здебільшого 

нам чогось бракувало. А насправді все ж було добре.

Наталя нещодавно повернулася у місто, у свій розо-

рений район:

— Ми тут із онукою, во-

на в мене сирота, були до 

5 березня, сиділи до остан-

нього. Доки вже не відчу-

ла, що дитина не витри-

мує. Потім насилу виїха-

ли. Дуже хочеться додому, 

якби не було страшно. Ось 

і їздимо: кілька днів тут, 

кілька днів у передмісті 

на перепочинку. Сьогодні 

знов гучно було. Розумієш, 

що треба знов їхати, але ж 

тієї миті хочеться залиши-

тися і надіятися, що ніч 

буде тихою. Всередині постійний біль, тривога, спу-

стошення, коли дивишся на ці чорні провалля замість 

вікон, понівечені будинки. Люди тут жили, планували, 

мріяли, а тепер тут нічого немає. Порожнеча. І в бу-

динках, і у душі. Нічого не залишилося: ні роботи, ні 

друзів, ні сусідів, яких по всьому світові розкидало. 

Хочеться вже тиші, щоб не обстрілювали, щоб ввечері 

лягти і усю ніч проспати спокійно, а не прислухатися, 

прилетить воно чи ні.

— Тут буквально кожен будинок пошкоджено об-

стрілами. Немає вікон, зруйновані стіни, перекриття, 

дахи, — розказує виконроб КП «ХРБП» ХМР Олек-

сандр Сергієнко. — Робітники нашого підприємства 

закривають вікна, ремонтують покрівлі. Зараз робимо 

з колисок, іззовні, тому що багатьох мешканців немає 

і доступу до їх осель також.

Приватні будинки без дахів, вікон, стін та парканів. У дворах побиті машини. Посеред дороги — вирва 
завглибшки в три метри. Це місце обстрілу, що стався у неділю ввечері. За даними прокуратури, 
на місці знайшли уламки ракети С-300.

М
ісцевий мешканець Роман роз-

повідає, що в той час був у кіоску 

з дружиною. Після вибуху від кіоску 

нічого не залишилось:

— Якось вибрався, дістав з-під уламків дру-

жину. Двері заклинило, їх відчиняли перехожі. 

На вулиці все було ніби у тумані, пилюка сто-

яла стовпом, навкруги скрізь уламки. Приїха-

ла «швидка», забрала поранених, і мене серед 

них. Я після лікарні повернувся додому, зібрав 

речі і поїхав, тому що у будинку не залишилося жодно-

го вцілілого вікна, а вже холодно так ночувати.

— Вечір був недобрий. Якраз вийшов впоратися по 

господарству, як пролунав вибух, — каже його сусід. — 

Пролетіло буквально над головою, мене усього заси-

пало уламками цегли. Епіцентр вибуху прийшовся на 

сусідню вулицю.

Віктор Олексійович з дружиною був вдома. На ща-

стя, каже ніхто з них не постраждав:

— На відміну від будинку ми цілі. У домі скла в вік-

нах немає, міжкімнатні двері знесло, дах пошкоджено 

у будинку і на гаражі.

Будинок родини Голосних один з найбільш пошко-

джених. Другого поверху взагалі немає, розповідає син 

господаря Георгій Голосний:

— Зараз всередині лють. Що ще можна відчувати 

в таку мить? Це ж не військовий об’єкт. Якби взнав, 

хто конкретно запустив цю ракету, голову власноруч 

відірвав би.

Та окрім будинку, який ушкодже-

ний ракетним обстрілом, сильні поранення отримав 

і господар оселі. Зараз він у шпиталі з контузією.

— На час вибуху він був у кімнаті, сидів за комп’ю-

тером. Вибухнуло якраз навпроти вікна. Батьку про-

сто дивом пощастило, — роз-

повідає Георгій.

Після обстрілу спального 

мікрорайону, де суто приват-

ні будинки і одна багатопо-

верхівка, окрім батька Георгія 

до лікарні потрапила з пора-

неннями і його сусідка. А у ба-

гатоповерхівці повибивало 

вікна та зруйнувало балкони. 

Мешканка будинку Олена по-

чула вибух, коли йшла додо-

му, але й подумати не могла, 

що постраждає її дім:

— В квартирі немає вікон. Дітей відвели до бабусі, 

поприбирали та й ночували у холоді. Страшно, хочеть-

ся, щоб воно вже скоріше все закінчилося.

В понеділок із самого ранку місцеві жителі разом 

з комунальниками взялися наво-

дити лад, прибирати наслідки руй-

націй від вибуху.

Начальник управління доріг Но-

вобаварського та Холодногірського 

районів Анатолій Поваляєв повідо-

мив, що був ще пошкоджений во-

довід, але працівники КП «Харків-

водоканал» Департаменту з питань 

забезпечення життєдіяльності міста 

ХМР усунули аварію, а дорожні 

робітники відновили проїжджу ча-

стину. Протягом понеділка усі робо-

ти було завершено.

ÍÀÑËIÄÊÈ ÓÑÓÍÅÍÎ

ÏÎÂÅÐÍÓÒÈÑß ÄÎÄÎÌÓ
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ПОШУК ПОСТІЙНОЇ ЧИ ХОЧА Б ТИМЧАСОВОЇ 
РОБОТИ Є ДУЖЕ АКТУАЛЬНИМ ДЛЯ БАГАТЬОХ 
ІЗ НАС

Я
к показало дослідження компанії Gradus, 

гроші та доступ до роботи сьогодні — основні 

базові потреби українців. А безробіття бенте-

жить половину наших співгромадян і входить до топ-5 

проблем. Хто потрібний роботодавцям і скільки вони 

готові платити?

 ТОЧКОВИЙ ПОШУК
Троє з чотирьох українців зізнаються, що економічна 

ситуація у їхній родині з початку війни серйозно погір-

шилась, а дані опитувань показують, що за пів року ро-

боту втратили понад 40% тих, хто працював до війни. 

І все ж таки ринок праці хоч і повільно, але оживає. 

Наприклад, на кадровому порталі grc.ua зараз вакансій 

у 5 разів більше, ніж у березні. Щоправда, їх кількість, 

як і раніше, не досягає довоєнних висот. Аналітики 

констатують, що за останні кілька тижнів активність 

кандидатів зросла, а разом із нею зростає і конкурен-

ція серед претендентів. Роботодавці, зважаючи на та-

ку ситуацію, стають більш вимогливими. Тобто процес 

працевлаштування ускладнюється, а термін пошуку 

роботи збільшується. Зрозуміло, що у різних регіонах 

України відновлення ринку праці відбувається своїми 

темпами. У областях, що найбільше потерпають від 

військової агресії рф, знайти роботу практично нере-

ально, оскільки місцеві компанії просто припинили 

роботу. При цьому підприємства, яким удалося збе-

регти комерційну діяльність з початку війни, шукають 

персонал «точково» — замість тих, хто звільнився, 

виїхав чи був мобілізований. Свої зміни до ринку праці 

внесла й релокація підприємств до умовно безпечних 

регіонів країни.

 НАЙБІЛЬШ ЗАТРЕБУВАНІ
Що стосується найпопуляр-

ніших професій, то до ТОП-5 

залежно від регіону входять про-

дажі, айті, бухоблік, логістика. 

А ось представники робітничих 

професій, попри стереотипи, 

затребувані не настільки добре 

і навіть не всюди по країні по-

трапили до десятки профсфер 

з найбільшою кількістю пропо-

зицій роботи. Взагалі ж сюрприз 

у тому, що найбільше зараз за-

требувані не айтішники. Лідером 

є категорія «продаж». Як бачимо, ситуація складається 

парадоксальна. З одного боку, грошей в українців де-

далі менше, з іншого — «продажники» активно потріб-

ні в усіх регіонах. Експерти кажуть, що у перспективі 

така тенденція збережеться.

– Як відомо, у нас є три стадії бідності: грошей не-

має, грошей зовсім немає, настав час продавати дола-

ри, — пояснив економіст Андрій Мартинюк. — Очевид-

но, до третьої стадії справа ще не дійшла. А якщо сер-

йозно, то ми постійно щось купуємо — принаймні про-

дукти та речі першої необхідності. Війна та внутрішня 

міграція лише активізують цей процес: багато хто за-

лишився без найнеобхіднішого через те, що їх будин-

ки зруйновані. Але навіть якщо й цілі — все з собою не 

відвезеш. Тому люди змушені купувати ті чи інші речі 

на новому місці. Тож фахівці з продажу, як і раніше, 

будуть затребувані у всіх регіонах. Щодо решти пер-

спективних професій, то, якщо дати спокій айтішни-

кам, експерти відносять до них фахівців оборонпрому, 

будівельників, медиків, а також працівників у сфері 

благоустрою.

 ЗАРПЛАТИ СТАБІЛІЗУВАЛИСЯ
Рівень зарплат у більшості професій стабілізувався, 

і, прогнозують кадровики, подальшого зниження не 

планується. Не виключено, що основною причиною 

цього є той факт, що багатьом знижувати зарплати далі 

вже нікуди — роботодавці безжальною рукою зрізали їх 

по максимуму ще на початку війни. — Найбільше зни-

ження зарплат відбулось у квітні та травні, тоді падін-

ня медіанної (середньої) зарплати склало від 9 до 58% 

залежно від професійної сфери, — констатувала керів-

ник експертно-аналітичного центру кадрового порта-

лу grc.ua Руслана Березовська. — З червня розпочалася 

стабілізація окладів, які пропонували-

ся у відкритих вакансіях. Наприкінці 

літа ми спостерігаємо незначні коли-

вання середніх зарплат, проте можна 

говорити, що їхній рівень переважно 

зафіксувався. Компанії, які плану-

вали оптимізацію витрат на персо-

нал, уже здійснили зниження зарплат 

і бонусів. Далі з початком осіннього 

бізнес-сезону зарплатна статистика 

українських компаній може покра-

щитися. Серед можливих варіантів 

прогнозу — підвищення зарплат клю-

човим співробітникам чи поступове 

повернення окладів усіх працівників 

до довоєнного рівня.

 ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА: ТРЕНД, 
НАРОДЖЕНИЙ ПОТРЯСІННЯМИ

За останні кілька років віддалена робота стала одним 

із найважливіших трендів ринку праці, і в майбутньо-

му цей тренд ще більше закріпиться. Що відбувалося 

з дистанційною роботою у 2019–2022 рр., проаналізу-

вав кадровий портал Work.ua. Основним чинником, 

який виявився підготовчим етапом формування трен-

ду, стала пандемія коронавірусу. Частка вакансій ди-

станційної роботи за рік зросла у півтора рази — з 4% 

до 6,4%. І далі динаміка лише посилювалася. Другим 

чинником, що вплинув на дистанційну систему, стала 

повномасштабна війна в Україні. У перші тижні вторг-

нення ринок праці суттєво просів, але найбільшу стій-

кість показали бізнеси, які мали досвід дистанційної 

роботи. У другому кварталі 2022 року частка вакансій 

із дистанційною роботою зросла до 13,9%. Водночас 

зростала середня зарплата у вакансіях з дистанційною 

системою, і зараз вона становить близько 20 тис. грн на 

місяць.За даними кадровиків, найбільш популярною 

та оплачуваною посадою на дистанційці є менеджер із 

продажу із середньою зарплатою 20 тис. грн. Загалом 

топ-5 популярних посад із віддаленою роботою має 

такий вигляд: менеджер з продажу (середня зарплата 

20 тис. грн), менеджер з роботи з клієнтами (18 тис. 

грн), SMM-фахівець (18 тис. грн), менеджер з персо-

налу (18 тис. грн), оператор контакт-центру (14 тис. 

грн). Не можна не відзначити, як швидко і радикаль-

но змінюється ринок праці. Ще п’ять років тому було 

важко уявити, що українські роботодавці наважать-

ся наймати кандидатів на дистанційку, а сьогодні це 

стає однією з головних умов виживання цілої низки 

бізнесів. Експерти Work.ua відзначають: ми живемо 

у надзвичайні часи великих потрясінь та можливостей. 

Через війну мільйони українців залишили свої будин-

ки, і для багатьох дистанційка стала чи не єдиною на-

годою тримати бізнес та працювати, розвиваючи еко-

номіку країни.

 ДЕ НАЙВАЖЧЕ ЗНАЙТИ РОБОТУ
Найменше пропозицій щодо роботи, крім тимчасово 

окупованих областей країни, у Запоріжжі та Миколаїв-

ській області. Також складно знайти роботу у Кірово-

градській, Харківській, Чернівецькій, Рівненській об-

ластях. При цьому, як уже зазначалося вище, до війни 

Харків і Харківська область не опускалися нижче за 

третій рядок у рейтингу регіонів з найбільшою кіль-

кістю вакансій.

ÐÈÍÎÊ ÏÐÀÖI ÂÎÑÅÍÈ

Міністерство охорони здоров’я України 
розробило Портал вакансій медичних працівників, 
аби полегшити пошук роботи для фахівців, які 

змушені були змінити місце проживання 
через війну.

Про це повідомили у Департаменті охорони 
здоров’я ХМР. «На порталі ви можете переглянути 

вакансії, опубліковані закладами охорони 
здоров’я різних форм власності, та знайти те, що 
підходить саме вам. Понад 250 вакансій чекають 

на вас», — зазначили у департаменті.
Ознайомитися з вакансіями можна за посиланням: 

https://work.moz.gov.ua.
Всього з початку повномасштабної війни близько 

4 тис. медиків змінили місце проживання та 
влаштувалися на нову роботу в Україні.
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Ваш оптимизм станет «пропуском» в любое место. 

С таким настроением можно отправляться хоть за 

тридевять земель. Вы везде будете желанным гостем. 

Приготовьтесь проявить свои таланты — занавес уже 

поднимается и поклонники в ожидании.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
День принесет новые знакомства и поездки. Прав-

да, у некоторых Тельцов масса времени уйдет на 

обустройство своего жилья. Ждите приятных вестей, 

предложений, но ничего резко не меняйте.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Ситуация потребует реального взгляда на вещи. 

Небольшая перепалка может слегка всколыхнуть 

ровную поверхность вашей семейной жизни. Не 

позволяйте партнеру игнорировать ваши желания 

и просьбы. Будьте самими собой.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Сегодня у представителей этого знака могут воз-

никнуть разногласия с родственниками по поводу 

наследства, движимого и недвижимого имущества. 

Вероятна детская ревность у братьев и сестер. Разбе-

ритесь со всеми вопросами спокойно.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Благоприятны контакты с вышестоящими органи-

зациями. Львам придется заниматься новыми дела-

ми, решать важные задачи. Трезво оцените свои си-

лы и возможности, прежде чем соглашаться на новую 

должность.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Могут дать о себе знать болезни, о которых вы и не 

подозревали. Избегайте нервных перегрузок и трав-

моопасных ситуаций. Вам придется уменьшить спор-

тивные нагрузки. Не стоит рисковать, чтобы предот-

вратить вероятность ушиба, вывиха или растяжения.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
День дает психологическую настроенность на ста-

бильность. Благоприятно завершение начатых дел, 

встречи с давними друзьями, родственниками. Нуж-

но освободиться от груза прошлого и жить настоя-

щим моментом.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Вас может порадовать ощущение близкого счастья. 

Благоприятны новые знакомства, торговля. Многие 

Скорпионы будут стремиться быть примером для 

других. Необходимо исполнять свои обещания и сде-

лать для близких то, о чем они давно мечтали.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Трезвый взгляд на действительность — вот то, что 

вам необходимо. Удачны  будут собрания и работа в 

коллективе. Обязательства, данные в этот день, нуж-

но выполнять. Не стройте иллюзий по поводу буду-

щих событий, учитывайте все за и против.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Появится возможность воплотить в жизнь самые 

смелые планы. Дела пойдут удачно. Вы сможете сде-

лать крупные покупки. Чтобы обезопасить себя на 

будущее, вложите деньги в выгодное дело.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Вы полны сил, энергии, и это поможет справиться 

с любыми неприятностями и недомоганием. Больше 

внимания уделяйте собственной внешности. Об-

новите гардероб — это создаст хорошее настроение 

и укрепит дух.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
В вашем распоряжении могут оказаться самая сов-

ременная техника и оборудование. Вам необходимо 

учиться повышать свой профессиональный уровень, 

изучать новые программы. Приложив усилие и упор-

ство, вы сможете добиться успеха.

Ãîðîñêîï íà 8 ñåíòÿáðÿ

СС
ведущие хозяйки готовят костный бу-

льон, обязательно используя… яблочный 

уксус. Оказывается, этот продукт помо-

гает сделать блюдо максимально полезным. Ну-

трициологи утверждают, что 

благодаря такому дополнитель-

ному ингредиенту готовый бу-

льон будет в 15 раз насыщеннее 

калием и магнием. Это пора-

зительный результат, которого 

можно добиться, добавив всего 

30 мл уксуса на целую кастрю-

лю супа. В процессе приготов-

ления бульона нужно помнить 

не только о яблочном уксусе, но 

и еще об одном нюансе. Время 

варки — важнейший аспект, который нужно учи-

тывать, если вы хотите получить блюдо с макси-

мальным содержанием полезных веществ. Чтобы 

получить питательный и вкусный бульон, после 

закипания его необходимо долго держать на огне:

 из куриных костей (3–4 часа)

 из говяжьих (12–18 часов)

 РЕЦЕПТ КОСТНОГО БУЛЬОНА
Необходимые ингредиенты:

 кости от 1 курицы;

 3,5 л воды;

 30 мл яблочного уксуса;

 соль по вкусу;

 черный молотый перец по вкусу;

 1 луковица;

 1 морковка;

 2 веточки розмарина.

Способ приготовления:

Помещаем кости от одной 

курицы в кастрюлю. Очища-

ем репчатый лук и морковь. 

Добавляем их и розмарин 

к костям. Вливаем фильтро-

ванную воду в кастрюлю.

Добавляем соль и черный 

молотый перец. Доводим до 

кипения.

Вливаем 30 мл яблочного 

уксуса. Перемешиваем все 

ингредиенты. Оставляем вариться на слабом огне 

в течение 3–4 часов.

При желании готовый бульон можно процедить 

и пить его просто так, не добавляя лапшу или дру-

гие продукты. Таким питательным блюдом мож-

но легко насытиться без дополнительных ингре-

диентов. Приятного аппетита и будьте здоровы!

ÄÎÌÀØÍÈÉ ÁÓËÜÎÍ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÁÓËÜÎÍ 
ÊÀÊ ËÅÊÀÐÑÒÂÎÊÀÊ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ
Часто при простуде больным настоятельно 
рекомендуют ввести в рацион домашний костный 
бульон, так как в нем содержится огромное количество 
питательных веществ, позволяющих быстро 
восстановиться. Делимся некоторыми хитростями 
приготовления.

По горизонтали: 7. Азотсодержащее соединение, при-

меняемое в медицине и в сельском хозяйстве. 10. Бо-

льшое надгробное архитектурное сооружение. 11. За-

бродившее жидкое тесто. 12. Склонность бескорыстно 

служить какому-либо делу. 13. Участник боя быков на 

арене цирка. 14. Доля, часть, норма. 15. Восклицание, 

выражающее радость, удовлетворение при найденном 

решении сложной задачи. 16. Соединенные в целое раз-

личные части чего-нибудь. 17. Лекарственный препа-

рат, применяемый как сосудорасширяющее и болеуто-

ляющее сердечное средство. 19. Род хвалебного церков-

ного песнопения. 22. Движение назад. 25. Небольшой 

грызун, похожий на белку. 26. Временное поселение 

кочевников. 28. Белое воскообразное легкоплавкое 

вещество. 31. Небольшой сосуд для столовой соли. 

34. Керосиновый нагревательный прибор, род бесшум-

ного примуса. 35. Неудача. 37. Электрический бытовой 

прибор. 38. Вялый, безвольный, медлительный человек. 

39. Доброволец. 40. Сходство между предметами или яв-

лениями. 41. Узкое пространство между внутренним от-

косом канавы и полотном дороги. 42. Крытые носилки, 

служащие экипажем в некоторых странах Азии, Афри-

ки. 43. Подражательное сходство некоторых животных 

с другими видами, обеспечивающее защиту от врагов.

По вертикали: 1. Подсобное помещение в квартире. 

2. Небольшая оперная ария. 3. Архитектурный стиль. 

4. Наименьшее количество членов собрания, при кото-

ром оно считается законным. 5. Добровольное призна-

ние в совершенном проступке, в ошибке. 6. Возбужде-

ние колебаний одного тела колебаниями другого той же 

частоты. 8. Механизм, служащий для подъема тяжестей 

на небольшую высоту. 9. Пустота в отлитом металле. 

10. Участник боя быков. 17. Человек, едущий верхом 

на лошади. 18. Автомобиль для перевозки деревьев. 

20. Снег в виде мелких, шарообразных зерен. 21. Все ви-

ды животных, свойственных данной геологической эпо-

хе. 23. В геометрии: отрезок прямой, лежащий на пере-

сечении двух граней многогранника. 24. Специалист 

по расследованию уголовных преступлений. 27. Каж-

дая из оболочек вещества, образующих планету Земля. 

28. Помещение в квартире. 29. Предприятие обществен-

ного питания. 30. Элементарная частица, входящая в 

состав ядер атомов. 31. Едкое, насмешливое замечание. 

32. Жидкая спиртовая вытяжка из растительного сырья. 

33. Напиток для возбуждения аппетита. 36. Раздел физи-

ки, изучающий явления и свойства света. 37. Поврежде-

ние органа, ткани в результате внешнего воздействия.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 7. Алкалоид. 10. Мавзолей. 11. Опара. 

12. Идеализм. 13. Тореадор. 14. Квота. 15. Эврика. 16. Мон-

таж. 17. Валидол. 19. Акафист. 22. Регресс. 25. Бурундук. 

26. Стойбище. 28. Парафин. 31. Солонка. 34. Керогаз. 

35. Фиаско. 37. Тостер. 38. Тюфяк. 39. Волонтер. 40. Анало-

гия. 41. Обрез. 42. Паланкин. 43. Мимикрия.

По вертикали: 1. Кладовка. 2. Каватина. 3. Готика. 4. Кво-

рум. 5. Покаяние. 6. Резонанс. 8. Домкрат. 9. Раковина. 

10. Матадор. 17. Всадник. 18. Лесовоз. 20. Крупа. 21. Фауна. 

23. Ребро. 24. Сыщик. 27. Геосфера. 28. Прихожая. 29. Ресто-

ран. 30. Нейтрон. 31. Сарказм. 32. Настойка. 33. Аперитив. 

36. Оптика. 37. Травма.


