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В ХАРЬКОВЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ РАЗРУШЕННОЙ 
РОССИЙСКИМИ ОККУПАНТАМИ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 
ПО СОСТОЯНИЮ НА ВЕЧЕР 13 СЕНТЯБРЯ УДАЛОСЬ ВОЗОБНОВИТЬ ПОДАЧУ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  ПРАКТИЧЕСКИ ВЕСЬ ГОРОД УЖЕ СО СВЕТОМ

арьковский городской голова Игорь 
Терехов сообщил, что из-за повтор-
ных обстрелов инфраструктурных 

объектов почти целый день город был обес-
точен, но, благодаря работе коммунальных 
служб и энергетиков, ситуацию стабилизиро-
вали, запустили электротранспорт и  метро-
политен:

— Энергетики не прекращают работу вме-
сте с нашими коммунальными службами. Си-
туация — сложная, но полностью контроли-
руемая.

Городской голова также отметил, что за 
сутки, с 13 по 14 сентября, спасатели Харь-
ковского гарнизона ГСЧС пять раз были за-
действованы в проведении аварийно-спаса-
тельных работ и  разборе завалов. Работы 

проводились на объектах критической ин-
фраструктуры, в административном здании, 
учебном заведении, двухэтажном жилом до-
ме в Харькове, а также в Лозовском, Изюм-
ском и Харьковском районах области. Кро-
ме того, за сутки пиротехники ГСЧС ликви-
дировали 105 вражеских взрывоопасных 
предметов.

— Российский агрессор с циничной злобой 
целенаправленно уничтожает энергетиче-
скую инфраструктуру города. Это своего 
рода месть за успехи наших ВСУ на фронте. 
Но я  твердо уверен, что мы выстоим. Наши 
героические коммунальные службы, энер-
гетики, спасатели прилагают колоссальные 
усилия, делают все возможное для полно-
го возобновления жизнедеятельности горо-

да. Сегодня харьковчане едины как никогда, 
а значит, мы непременно справимся со всеми 
вызовами. Потому что мы вместе, мы — харь-
ковчане!

ÇÀÄÀ×À — ÁÎÐÎÒÜÑß 
È ÂÛÑÒÎßÒÜ!
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ÄÎÃÎÂÎÐ ÏÎ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Будущий договор по безопасности для Украины 
должен быть юридически обязывающим 
и содержать конкретные сроки реагирования 
в случае новой потенциальной агрессии против 
Украины, заявил Руководитель Офиса 
Президента Украины Андрей Ермак.

В ходе встречи с представителями СМИ, по-

священной презентации рекомендаций по га-

рантиям безопасности для Украины, которые 

наработала Междуна-

родная рабочая груп-

па Ермака-Расмуссе-

на, Глава ОП отметил, 

что представленный 

документ носит ре-

комендательный ха-

рактер и не является 

окончательным тек-

стом будущего дого-

вора по безопасности.

— Будущая структура безопасности для 

Украины должна предусматривать не только 

большой рамочный договор, но и возможность 

подписания более подробных двусторонних со-

глашений, а также договоров, целью которых 

может быть решение определенных вопросов. 

Например, соглашений по воздушной безопас-

ности, чтобы защитить украинское небо, или по 

безопасности в Черноморском регионе. Важно, 

чтобы все эти соглашения были ратифицирова-

ны парламентами стран, что придавало бы им 

юридически обязывающий характер. Сегодня 

весь мир увидел свою ошибку, что такие мощ-

ные инструменты, как, например, санкции, не 

были использованы до начала войны. Поэтому 

крайне важно, чтобы в этом документе любой 

потенциальный агрессор видел: если он что-то 

сделал — в течение 24, 48, 72 часов произойдет 

вот это и это. И непосредственно в тексте дого-

вора, безусловно, эти сроки будут указаны.

Бывший Генеральный секретарь НАТО Ан-

дерс Фог Расмуссен пояснил, что название бу-

дущего документа — compact. Это позволяет 

избежать ассоциаций с Будапештским мемо-

рандумом, который не работает, и этот термин 

гораздо мощнее. Теперь задача Украины — отра-

ботать базовые предложения со всеми государ-

ствами-партнерами, способными стать гаран-

тами ее безопасности, построить такие полити-

ческие и юридические механизмы, которые не 

дадут агрессору ни одного шанса.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ 
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ 
ВСТРЕЧУ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
ДИРЕКТОРОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО МИГРАЦИИ 
(МОМ) АНТОНИО ВИТОРИНО

В
ладимир Зеленский поблаго-

дарил собеседника за визит 

в Украину и посещение осво-

божденных территорий Киевщины 

и призвал главу МОМ максимально 

донести до мира правду, которую он 

увидел.

— Вы глубоко понимаете все 

проблемы, вызванные войной. Знаем и ценим то, что 

Международная организация по миграции поддержи-

вает украинцев не словами, а конкретными действия-

ми. В первую очередь вынужденно перемещенных лиц 

как внутри Украины, так и за ее пределами.

Президент сделал акцент на катастрофических гу-

манитарных последствиях полномасштабного россий-

ского вторжения, которое повлекло за собой самый 

большой кризис вынужденного переселения в мире.

Отдельной темой переговоров стала устроенная ок-

купантами незаконная массовая депортация украин-

цев в рф, в том числе женщин, детей и наших защит-

ников, и система фильтрационных лагерей.

— Это грубое нарушение международного гумани-

тарного права и военное преступление. Мы выступаем 

за то, чтобы Международная организация по миграции 

имела больше доступа к депортированным украинцам, 

особенно к тем территориям, где есть так называемые 

фильтрационные лагеря, — сказал 

Президент.

Были предметно обсуждены 

конкретные направления даль-

нейшего сотрудничества Украины 

с МОМ, в том числе комплексное 

долгосрочное решение насущных 

проблем вынужденных пересе-

ленцев (жилье, гарантии социаль-

ной защиты). Президент проин-

формировал Антонио Виторино 

о вызовах, которые ожидаются 

в связи с приближением отопи-

тельного сезона, прежде всего из-

за того, что россия начала нано-

сить удары по объектам критической инфраструктуры.

Глава государства отметил важность полной реали-

зации мандата МОМ на освобожденных от оккупантов 

территориях Украины и сделал акцент на необходимо-

сти поддержки в этот период украинцев, которые воз-

вращаются домой или перемещаются в более безопас-

ные регионы страны, особенно в вопросе обеспечения 

жильем. В этой связи он отметил, что полезной была 

бы помощь в виде соответствующих микрокредитов.

ÄÎÍÅÑÒÈ ÄÎ ÌÈÐÀ ÏÐÀÂÄÓ

В Харьков направлены дополнительные подразделения 
ГСЧС и решается вопрос обеспечения города 
генераторами энергии, сообщил на своей странице 
в Facebook Министр развития громад и территорий 
Украины Алексей Чернышов.

С
остоялось координационное совещание, в ко-

тором приняли участие руководство Министер-

ства энергетики Украины, глава ГСЧС Украи-

ны Сергей Крук, Харьковский городской голова Игорь 

Терехов, представители Харьковской областной воен-

ной администрации и поставщики электроэнергии.

Алексей Чернышов отметил, что в Харькове будут ра-

ботать представители Минрегиона, Минэнерго и ГСЧС 

для координации вопроса полного восстановления 

электроснабжения Харькова, оценки ситуации и допол-

нительных потребностей в материалах и оборудовании:

— Харьков — город-герой, который демонстрирует 

всему миру свой характер и стойкость. 11 сентября рос-

сийские войска нанесли удар по одной из крупнейших 

ТЭЦ в Украине — Харьковской ТЭЦ-5. Большая часть 

области и города Харькова находилась без электроэнер-

гии. Проблемы с электроснабжением в Харькове есть 

и сегодня. Местная власть и соответствующие службы 

разработали план полного восстановления электро-

снабжения в городе и работают над его реализацией. 

Государство не остается в стороне.

Правительство выделило Харьковской области 

400 млн грн из резервного фонда Госбюджета на лик-

видацию последствий боевых действий и возобновле-

ние инфраструктуры. На средства, выделенные Харь-

ковской областной военной администрации ранее, 

восстановительные работы были проведены почти на 

200 объектах.

ÂÌÅÑÒÅ ÑÏÐÀÂÈÌÑß
Интенсивность и география обстрелов Харькова 
не уменьшается. Российский агрессор продолжает 
беспорядочно обстреливать город с территории 
рф. Несмотря на это, коммунальные службы 
продолжают готовиться к зиме.

В 
частности, ведутся работы по подготовке 

резервных источников питания. Также 

для харьковчан, чьи дома были сильно 

разрушены, подготавливают комнаты в обще-

житиях, сообщил Харьковский го-

родской голова Игорь Терехов.

— 12 сентября в результате дневного 

обстрела отключились источники пи-

тания. Коммунальные службы и энер-

гетики ликвидируют последствия. 

В городе практически восстановили 

электроснабжение и сейчас занимают-

ся восстановлением подачи воды. Нам 

удалось запустить электротранспорт, 

все ветки метрополитена, и сейчас мы 

постепенно подаем электроэнергию 

в жилые микрорайоны. Кроме того, возобновляем ра-

боту коммунального предприятия «Харьковводоканал». 

Ситуация напряженная, но контролируемая. 

Наши энергетики и коммунальные службы де-

лают все возможное, чтобы харьковчане были 

в более-менее нормальных условиях прожива-

ния.

Мэр также призвал харьковчан не подда-

ваться панике и сохранять спокойствие:

— Цель врага — посеять хаос и страх. Но 

мы должны верить в Победу и помнить, что вместе мы 

справимся и преодолеем любые трудности!

ÃÅÍÅÐÀÒÎÐÛ ÝÍÅÐÃÈÈ — 
ÃÎÐÎÄÓ-ÃÅÐÎÞ
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МАЛЕНЬКИЙ ВКЛАД 
В БОЛЬШУЮ ПОБЕДУ

Медицинская сестра Харьковской общеобразовательной 
школы № 7 Ирина Ухина вместе с семьей упорно работает 

и ежедневно вносит свой вклад в победу Украины.

С первых дней войны Ирина Анатольевна активно по-

могала обустраивать укрытие в подвальном помещении 

школы для жителей микрорайона, оказывала психоло-

гическую поддержку детям, ободряла соседей. Кроме то-

го, она стала донором и уже 

несколько раз за войну сдала 

кровь, чтобы спасти жизнь 

нашим защитникам и жите-

лям города.

— Но и этого ей было недо-

статочно, ведь чувствовала, 

что может сделать больше, 

и поэтому вместе со старшей 

дочерью присоединились 

к изготовлению маскировоч-

ных сеток. Ее супруг Александр также не остался в сторо-

не. Когда после взрыва было повреждено учебное заведе-

ние, он помогал закрывать окна и двери подручными мате-

риалами. Семья Ирины Анатольевны каждый день вносит 

свой маленький вклад в нашу большую победу, — отмети-

ли в Администрации Основянского района Харькова.

ХАРЬКОВ ЯВЛЯЕТСЯ БЕССПОРНЫМ РЕКОРДСМЕНОМ ПО КОЛИЧЕСТВУ ВОЗДУШНЫХ 
ТРЕВОГ.. С НАЧАЛА ВОЙНЫ ХАРЬКОВЧАНЕ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ ХАРАКТЕРНЫМ 
ЗВУКОМ БОЛЕЕ 1100 РАЗ. ПРАКТИЧЕСКИ ЕЖЕДНЕВНО ВРАГ АТАКУЕТ ЖИЛЫЕ ДОМА, 
ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ, БОЛЬНИЦЫ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ И ДРУГИЕ 
ГРАЖДАНСКИЕ СТРОЕНИЯ. НИ ОДИН ГОРОД В УКРАИНЕ НЕ ОЩУЩАЛ ПОДОБНЫХ 
ТЯГОТ ТАКОЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

К
акими бы ни были тяжелыми последствия ра-

кетных и артиллерийских ударов, городская 

власть во главе с мэром Игорем Тереховым 

делают всё возможное, чтобы нормализировать си-

туацию. Не стали исключением собы-

тия недавних дней, когда из-за повре-

ждения инфраструктуры, в частности 

ТЭЦ-5, были перебои со светом и во-

дой. Благодаря слаженным действиям 

в считанные часы возобновилась подача 

жизненно важных коммунальных услуг.

— Спасибо всем, кто в эту тяжелей-

шую для Харькова ночь сделал все воз-

можное для скорейшей нормализации 

жизни города — тушил пожары, восста-

навливал электро- и водоснабжение. 

Вы — герои, — отметил харьковский градоначальник.

По словам Игоря Терехова, агрессор осознавал, что 

бьет именно по мирному населению:

— Его целью было максимально досадить харьков-

чанам за успехи ВСУ на фронте. Тем не менее, вопреки 

многочисленным попаданиям, город не на-

мерен сбавлять темп работ по восстановле-

нию поврежденных объектов для возобнов-

ления их нормальной жизнедеятельности.

Сопредседатель депутатской 

группы «Восстановление Укра-

ины» в Верховной Раде Игорь 

Абрамович считает показательной рабо-

ту городской власти Харькова, которая 

направила все силы на отстраивание горо-

да и помощь харьковчанам. В этом смогли 

убедиться лично парламентарии — пред-

ставители группы, которые на днях посе-

тили Харьков с рабочим визитом:

— Мы видим, насколько мобилизованы 

все ресурсы города для наведения порядка. 

Конечно, нужно объективно смотреть на ситуацию. 

Харьков нуждается в сильной поддержке из государ-

ственного бюджета, а также других источников фи-

нансирования. Ни одна громада не сможет единолич-

но потянуть столь серьезные издержки.

Народный избранник уверен, что Харьков сможет 

получить необходимые средства, используя несколько 

направлений.

— Во-первых, это перечисление дополнительных 

финансов из резервного фонда госбюджета этого го-

да. Во-вторых, в рамках бюджетного процесса на сле-

дующий мы будем предлагать предусмотреть весомую 

поддержку в рамках отдельного Фонда оперативно-

го восстановления. В-третьих, будем плотно работать 

с нашими международными партнёрами, которые вы-

звались взять участие в возрождении Харькова. Мы 

сделаем все от нас зависящее, чтобы ускорить восста-

новление нашего любимого города. Харьков не сло-

мить и не покорить, — подчеркнул Игорь Абрамович.

ÕÀÐÜÊÎÂ ÍÅ ÑËÎÌÈÒÜ

Главный специалист Департамента по делам 
семьи, молодежи и спорта ХГС Виталий Шевченко 
в мирное время занимался организацией отдыха 
детей в загородных оздоровительных заведениях, 
предоставлением административных и социальных 
услуг многодетным семьям Холодногорского района. 
Но в первые месяцы войны Виталию пришлось 
сменить род деятельности. Сегодня он активный 
волонтер, который опекает харьковчан, 
нуждающихся в помощи.

В 
начале полномасштабного вторжения Ви-

талий оказывал волонтерскую помощь од-

ному из подразделений территориальной 

обороны на северной окраине Харькова, в районе 

Дергачей. На собственном автомобиле перевозил 

личный состав подразделения, а также покупал 

и передавал защитникам средства личной гигиены, 

продукты питания, необходимое обмундирование.

Одновременно Виталий продолжал помогать 

харьковчанами, оказавшимся в сложных жизнен-

ных ситуациях, развозил гуманитарную помощь 

многодетным семьям, пожилым людям. Отдельно 

обеспечивал гуманитарной помощью многодетных 

женщин, которые в свое время получили почет-

ное звание Украины «Мать-героиня». Кроме того, 

в разгар боевых действий Виталий Шевченко эва-

куировал семьи с детьми и инвалидов в более без-

опасные регионы.

Сегодня вместе с коллегами Виталий Федорович 

снова занимается выдачей удостоверений родите-

лям и детям из многодетных семей, организацией 

предоставления им гуманитарной и финансовой 

помощи от благотворительных организаций, а так-

же по программам Минсоцполитики организует 

оздоровление детей в более безопасных регионах 

Украины.

В районах Харькова, наиболее пострадавших от 
вражеских обстрелов, запустили общественный 
электротранспорт.

В 
результате наносимых оккупантами 

ударов по объектам критической ин-

фраструктуры, во многих жилых ми-

крорайонах отсутствуют электричество и водо-

снабжение. Руководство города делает все воз-

можное для возобновления функционирования 

инфраструктуры.

— С 13 сентября в части Харькова мы возоб-

новили электроснабжение и запустили обще-

ственный электротранспорт в районах, которые наи-

более подвергались вражеским обстрелам. В частно-

сти, запущены в работу троллейбусы на Салтовке, 

в Индустриальном и Немышлянском районах. Трам-

ваи — в Киевском и Салтовском районах, — сообщил 

Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Также ведется работа по восстановлению «Карса-

нов». Изуродованным российскими агрессорами ав-

тобусам возвращают надлежащий внешний вид, чтобы 

выпустить машины на маршруты для перевозки.

— Предварительно все автобусы прошли ремонт. 

Оставалось вставить выбитые окна. Если боковые уда-

лось зашить фанерой, то с передними окнами так не-

льзя. Предприятию нужны материалы. Сначала в ра-

боте машины, требующие замены лобового стекла, 

впоследствии приступим к остеклению боковых окон. 

В случае своевременных поставок, к концу осени все 

автобусы снова приобретут изначальный вид, — отме-

тили специалисты.

Между тем, благодаря восстановленным «Карса-

нам», в городе начали возвращать некоторые маршру-

ты, и пускать транспорт в те микрорайоны, жители ко-

торых несколько месяцев были фактически отрезаны 

от сообщения общественным транспортом из-за вра-

жеских обстрелов.

— За прошедшую неделю мы возобновили работу 

восьми автобусных маршрутов. На них вышло 10 ав-

тобусов. Мы постоянно расширяем наши услуги в го-

роде. Курсируем даже на Северную Салтовку и на Пя-

тихатки, рассказал директор Салтовского депо Влади-

слав Приймак.

Â ÃÎÐÎÄÅ ÂÎÑÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÞÒ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÒÀÌ, ÃÄÅ ß ÍÓÆÅÍ
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Ц
е і не дивно. Зміни, що ми переживаємо 

останні півроку, залишаються для нас стра-

шенним стресом. Процес споживання їжі, 

у свою чергу, знижує рівень кортизолу (гормону стре-

су) та справді заспокоює. Однак ефект від такої терапії 

недовготривалий. Ми їмо тому, що нам нудно, тому, 

що холодильник близенько, і просто тому, що можемо. 

Турбота про фігуру відійшла на 

другий план.

Якщо ви вже приділяєте увагу 

спорту — ви знаєте, що робити. 

Знаєте свої ліміти, здібності, те, 

що вам подобається, а що — не 

дуже. Але якщо ви — та людина, 

яка ненавидить спортзали ще зі 

шкільних уроків фізкультури 

та яку саме знаходження вдо-

ма підштовхнуло до думок про 

спорт, то вітаємо. Ви точно не 

самотні і ви на правильному 

шляху! За таких умов навіть проста зарядка — це вже 

краще, ніж зовсім нічого. То як підходити до домашніх 

тренувань? Про що не забути? Що мати на увазі?

 Виділіть місце у себе вдома, де будуть відбуватися 
заняття: має бути достатньо простору, щоб ви могли 

вільно рухатися. Втім, достатньо — це не забагато, тож 

місця, щоб, приміром, розгорнути килимок для йоги, 

буде цілком вдосталь.

 Відчиніть вікно. Свіже повітря додасть вам енергії.

 Не забудьте розігрітися. Згадайте, як робили 

розминку ще на уроках фізкультури у школі, — це са-

ме те, що треба, щоб не мучити вправами ваше тіло 

зненацька!

 Зробіть розтяжку частиною ваших вправ. Знову ж 

таки — згадайте школу. Потягніться, зробіть нахили, 

дотягніться до кінчиків пальців ніг: здорове тіло —

гнучке тіло!

 Так само, як і розігрів перед тренуванням, важли-
ве «охолодження» після тренування. Не припиняйте рух 

раптово — сповільніть його, дайте йому «зійти на ні», 

вирівняйте дихання.

 Не забувайте, що рахується все. Тридцять 

присідань і легка розтяжка — це теж фізичне наванта-

ження і краще, ніж нічого. Тож не картайте себе, якщо, 

на вашу думку, зробили недостатньо, але на більше по-

ки немає часу або натхнення.

 СПОРТЗАЛ У ВАС ВДОМА
Не біда, що зараз ви не можете потрапити до улюб-

леного фітнес-клубу чи тренажерного залу. Не страш-

но, якщо вже навіть вийти побігати надвір — це іноді за 

межами реального. Ділимося лайфхаками, як влашту-

вати тренування у себе вдома, навіть якщо ви зовсім не 

маєте спортивного знаряддя:

 по-перше, можна зайнятися тими видами фізич-

них навантажень, які не потребують знаряддя: напри-

клад, йогою або бігом;

 усе, що вам потрібно,— це ваше тіло. Стійте 

у планці, зробіть відтискання, присідання, розтяж-

ку, покачайте прес. Для цього не потрібно додаткових 

предметів;

 якщо ви застрягли вдо-

ма з кимось — можете увім-

кнути креатив і тренуватися 

разом;

 якщо вам потрібні ган-

телі, але ви їх не маєте, за 

них можуть зійти, напри-

клад, пляшки води;

 якщо маєте маленького 

песика (або не маленького —

усе залежить від ваших ам-

біцій та спроможностей) —

піднімати можна і його;

 загалом, використовуйте те, що маєте під рукою: 

навіть консерви з кухні, а сходи вашого будинку мо-

жуть стати вам найкращим кардіотренуванням — спро-

буйте-но збігти ними вгору і вниз.

 ПЕРСОНАЛЬНИЙ ТРЕНЕР ВДОМА: 
YouTube РЕСУРСИ

Ми пропонуємо вам підбірку Youtube-каналів, що 

допоможуть зробити ваші тренування ще більш ефек-

тивними (адже з вами знавці своєї справи!). Тепер уже 

точно закінчаться всі відмовки — тут ви знайдете тре-

нування на будь-який смак (і багато тренувань, що 

тривають лише 5, 10, 15 хвилин!)

1
MadFit — канал моделі та фітнес-тренерки Maddie 

Lymburner. Його найбільша привабливість у то-

му, що відео для вправ короткі та надзвичайно ди-

намічні. Одна драйвова пісня (під яку і так неможливо 

залишатися спокійним) — один комплекс рухів. Іде-

ально підійде для короткої фізкультхвилинки навіть 

посередині робочого дня. А ще для більшості з них не 

потрібно жодного додаткового інвентарю.

2
The Fitness Marshall — ще один канал для тих, 

кому не надто по душі лише фізичні вправи та 

нескінченні «підходи з повторами». Проте тут можна 

вивчити купу крутих танцювальних рухів, покращи-

ти свою координацію, а ще — просто потанцювати від 

душі. Усі відео — це інтенсивні кардіовправи під сучас-

ні пісні. Інвестуйте у майбутнє — піклуйтеся про те, як 

рухатиметеся у клубах після перемоги.

3
POPSUGAR Fitness — це вже більше про по-

вноцінні кардіотренування. Однак і тут середня 

тривалість заняття не перевищує півгодини. Цього теж 

цілком достатньо. Чергуйте тренування на певні групи 

м'язів із загальними комплексами на все тіло та не за-

бувайте, що під час фізичних вправ організм виробляє 

ендорфіни — гормони щастя. Навіть якщо ви трішки 

втомилися і думаєте, що не відчуваєте особливої ра-

дості, повірте — організм старається! Наприклад, для 

цього десятихвилинного тренування вам не знадобить-

ся взагалі ніякого спортивного знаряддя, тож жодних 

відмовок. Уперед!

4
Psyhetruth — цей канал призначений для тих, 

кого складні часи надихнули нарешті на занят-

тя йогою. Тут кожний може знайти щось для себе: 

є марафони для абсолютних початківців, у процесі 

яких ознайомлюються з основами і технікою вправ. Є 

комплекси йоги для зняття стресу, втрати ваги, змен-

шення болю та навіть ази масажу. Таким чином, ресурс 

чудово підійде тим, хто керується конкретною метою 

під час вибору течії цієї філософської системи. Йога 

допомагає привести до ладу не лише тіло, а й розум. 

А в часи паніки та нестабільності це вкрай необхідно.

5
Stretch Me — канал, повністю присвячений 

стретчингу. Техніки розминки, тобто підготовки 

тіла до фізичних вправ, а також розслаблення після на-

вантажень дуже важливі, оскільки допомагають боро-

тися з болем у спині та шиї при сидячому способі жит-

тя. А ще вони незамінні у боротьбі з крепатурою. Не 

забувайте про необхідність розминки перед виконан-

ням навіть найневинніших вправ. І просто про те, що 

гнучкість тіла — це один із показників його здоров'я. 

Принагідно нагадуємо, що розминатися потрібно ро-

зважливо. Це саме той вид фізичної активності, коли 

більше — не значить краще. Поступово вивчайте мож-

ливості власних м'язів. Часу вистачає, карантин про-

довжили до 31 грудня 2022.

6
Yoga With Adriene — окрім класів із йоги, на цьо-

му каналі також можна знайти інструкції що-

до медитації. Так, ця практика не передбачає серйоз-

них фізичних навантажень, однак вона незамінна для 

повноцінного психічного та емоційного відпочинку. 

Подолати стрес та направити енергію у правильне ру-

сло допоможуть медитації. І знову ж таки, для цього не 

потрібні особливе обладнання чи купа часу. Правиль-

ний вдих, правильний видих — і ми вже починаємо ди-

витися на речі позитивніше.

7
Workout — канал із різноманітними вправами 

на різні групи м'язів. Це найкращий варіант для 

тих, хто сумує за тренажерними залами та хоче схуд-

нути. У такому разі слід проявляти креатив: немає ган-

телей — до ваших послуг пляшки з водою, використо-

вуйте стільці як опорні поверхні замість степ-платфор-

ми, стоси книг для зворотних віджимань, а качалки —

якщо вдома немає гімнастичного ролика для роботи 

над м'язами пресу чи попереку.

 У ХАРКОВІ
Департамент у справах сім'ї , молоді та спорту ХМР 

запрошує всіх бажаючих взяти участь у безкоштовному 

марафоні Kharkiv Sport City, який стартував 5 вересня. 

Як зазначили у департаменті, у такий спосіб харків’я-

ни і всі охочі українці можуть безкоштовно підтриму-

вати гарну фізичну форму під час війни. Учасникам 

надається можливість тричі на день, крім неділі, спів-

працювати з кращими харківськими тренерами різних 

спортивних напрямів: з бігу, функціонально-

го тренінгу, пілатесу, боксу, стретчінгу, МФР 

(міофасциальний реліз), дитячого тренінгу 

та футболу. Крім того, марафон передбачає 

консультації психолога і дієтолога-нутриціо-

лога.

Проєкт триватиме до 25 вересня. Тренуван-

ня проходять у соціальній мережі Instagram 

на сторінці тренера, який проводить занят-

тя в зазначений день (переглянути збере-

жені записи можна у будь-який зручний час). 

А ознайомитися з розкладом тренувань мож-

на за посиланням: https://cutt.ly/uCW8YGA

ÑÏÎÐÒ ÂÄÎÌÀ: ÑÏÎÐÒ ÂÄÎÌÀ: 
ßÊ ÒÐÈÌÀÒÈ ÑÅÁÅ Ó ÔÎÐÌIßÊ ÒÐÈÌÀÒÈ ÑÅÁÅ Ó ÔÎÐÌI

ЧЕРЕЗ ЧИСЛЕННІ ОБСТРІЛИ ЗАДЛЯ СВОЄЇ БЕЗПЕКИ БАГАТО ХАРКІВ'ЯН ЗАЛИШАЮТЬСЯ ВДОМА. 
ЩОБ НЕ НАРАЖАТИ СЕБЕ НА НЕБЕЗПЕКУ, ПРАЦЮЮТЬ ДИСТАНЦІЙНО, А ПОДЕКУДИ НАВІТЬ 
ХОВАЮТЬСЯ В УКРИТТЯХ. УСІ ЦІ ФАКТОРИ, ЦІЛКОМ ЙМОВІРНО, ВПЛИВАЮТЬ НА НАШУ 
ФІЗИЧНУ ФОРМУ. У ЦЬОМУ МАТЕРІАЛІ РОЗКАЖЕМО ПРО ДЖЕРЕЛА, ЯКІ МОЖУТЬ 
ДОПОМОГТИ ТРЕНУВАТИСЯ САМОСТІЙНО
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У
міння зосереджуватися, читати довгі тексти 

та слухати вчителя без відволікання дається 

сучасним школярам дуже нелегко. Учні, без-

умовно, втомлюються на уроках. Ми проаналізували, 

які корисні навички здатен розвинути у дітей дистан-

ційний формат отримання знань.

Онлайн-навчання спроможне створити комфортні 

умови, яких потребує молоде покоління, — свобода ви-

бору місця та темпу знайомства з новою інформацією.

 САМОСТІЙНІСТЬ
Одним із постулатів філософії освіти є відповідаль-

не ставлення до навчання. Передбачається, що дитина 

знає, для чого вчиться та прагне до самостійного опа-

нування знань і навичок. Однак це в ідеалі, а на прак-

тиці все зовсім не так.

Онлайн-навчання допомагає школяру зрозуміти, 

що кількість та якість знань залежать від нього самого. 

А процес навчання набагато важливіший за підсумок. 

Діти отримують корисний досвід самостійного опану-

вання матеріалу, що значно покращує його запам'ято-

вування та розуміння.

 ТАЙММЕНЕДЖМЕНТ
Онлайн-навчання дозволяє розвивати такі якості, 

як самоорганізованість та навички планування свого 

часу. Розклад навчання дитина визначає самостійно 

і завдяки цьому згодом знаходить найоптимальніший 

алгоритм роботи. При цьому школяр звикає до того, 

що, навіть перебуваючи в зоні комфорту, він має низку 

учнівських зобов'язань, які має виконати.

 ВПЕВНЕНІСТЬ У СОБІ
Буває, що сором'язлива дитина боїться активно 

працювати в класі, де на неї спрямовані погляди од-

нокласників. На дистанційці школярі почуваються 

впевненіше, вони можуть вільно спілкуватись у чаті, 

уточнювати та поставити запитання вчителю. А дифе-

ренціація завдань, які відповідають їхнім здібностям, 

ефективно підтримує інтерес до навчання.

 ПРОЄКТНЕ МИСЛЕННЯ
Сучасні освітні стандарти орієнтують школярів на 

розв’язання завдань пізнавального характеру як на 

проєкти. Однак шаблонність підходів до навчання та 

обмеженість ресурсів традиційної школи не 

дозволяє зробити цей процес ефективним.

Онлайн-навчання спонукає школярів 

звільнитися від лекал поведінки та мислен-

ня, а інтернет каталізує цей процес. Мере-

жа пропонує широкий спектр можливостей 

для реалізації різних проєктів, а різноманіт-

ність віртуальних навчальних матеріалів до-

помагає кожній дитині розвиватися в різних 

напрямах.

 ФУНКЦІОНАЛЬНА ГРАМОТНІСТЬ
Раніше грамотною називали людину, яка 

вміє читати, рахувати та писати, проте на-

разі зміст поняття змінився. Сьогодні гра-

мотність — це здатність вступати в стосун-

ки з зовнішнім середовищем, максимально 

швидко адаптуватися та взаємодіяти з ним. 

Навчаючись онлайн, дитина швидко прокачує IT-на-

вички, вчиться спілкуватися з людьми на відстані (чат, 

відеодзвінки, месенджери), легко схоплює англомовні 

терміни та відрізняє правдиві дані від фейкових.

 УСВІДОМЛЕНА (КОГНІТИВНА) МОТИВАЦІЯ
Когнітивна мотивація, тобто мотивація усвідомле-

ної дії, є найскладнішою для дитини. Адже вона ще не 

усвідомлює себе незалежною особистістю, не розуміє, 

як знання з літератури чи фізики допоможуть їй досяг-

ти успіху. Онлайн-навчання мотивує дитину працюва-

ти задля того, щоб отримати знання, розширити гори-

зонти, піднятися в особистісному розвитку. Саме через 

це:

 підвищується інтерес до навчального процесу;

 покращується дисципліна;

 полегшується розуміння та засвоєння нового ма-

теріалу;

 підвищується рівень оцінок.

 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ
Онлайн-навчання має незаперечні переваги перед 

класичним форматом в плані розвитку інтелектуаль-

них здібностей. Це пов'язано з тим, що онлайн-нав-

чання включає когнітивні тренінги, які покращують 

робочу пам'ять, зосередженість, швидкість реакції та 

ефективність учня. А тестові завдання не лише допо-

магають відпрацювати конкретні знання, а й сприяють 

розвитку логічного мислення та підвищують загальний 

рівень ерудиції.

 УМІННЯ РОЗСТАВЛЯТИ ПРІОРИТЕТИ
Онлайн-навчання дає можливість в значно більшо-

му обсязі отримувати знання, які стануть у пригоді 

в дорослому житті. Школяр сам вибирає, яким дисци-

плінам можна приділяти менше часу, а на яких варто 

сконцентруватися. Він отримує знання в своєму темпі, 

орієнтуючись на власні інтереси та на вимоги омріяної 

професії.

 ЕМОЦІЙНА СТАБІЛЬНІСТЬ
Іноді саме всередині шкільного колективу завдається 

непоправна шкода емоційному розвитку дитини. Он-

лайн-навчання є особливо комфортним для школяра, 

якщо на нього надмірно тиснуть вчителі або не склали-

ся стосунки з однолітками.

Діти, які навчаються вдома, уникають шкільного 

цькування, вони не бояться розмовляти з оточенням 

на рівних. А проблему соціалізації та брак спілкування 

з однолітками можна легко заповнити відвідуванням 

секцій чи гуртків за інтересами (якщо в умовах війни 

це можливо).

 АКЦЕНТ НА РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ
Талановиті діти відчувають колосальний стрес та 

навантаження через одночасне навчання в школі, 

відвідування гуртків та підготовку до спортивних чи 

інтелектуальних змагань. Онлайн-навчання допомагає 

обдарованим дітям знаходити оптимальний баланс між 

навчанням і розвитком здібностей. Можна ефективно 

планувати час за індивідуальним розкладом, шукати 

напрями реалізації талантів та координувати власну 

діяльність.

ÎÍËÀÉÍ-ÍÀÂ×ÀÍÍß: ÎÍËÀÉÍ-ÍÀÂ×ÀÍÍß: важко, але корисноважко, але корисно
З ПЕРШОГО ВЕРЕСНЯ ШКОЛЯРІ ПОВЕРНУЛИСЯ ДО НАВЧАННЯ. 

ОДНАК НЕ ЗА ПАРТАМИ, А ВДОМА ЗА КОМП'ЮТЕРАМИ  
У ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ. ДЛЯ БАГАТЬОХ РОДИН ЦЕ МОЖЕ СТАТИ 

ЧЕРГОВИМ ВИПРОБУВАННЯМ ТА НАГОДОЮ НАРІКАТИ 
НА ТРУДНОЩІ БУТТЯ. ВОДНОЧАС ОНЛАЙННАВЧАННЯ ЯК ТРЕНД 

ДЕДАЛІ ПОШИРЮЄТЬСЯ, Й НЕ ЛИШЕ В НАШІЙ КРАЇНІ. 
ТРИВАЛА ПАНДЕМІЯ ЗМУСИЛА ПЕРЕОСМИСЛИТИ Й ПЕРЕБУДУВАТИ 

БЕЗЛІЧ ПРОЦЕСІВ, ЗОКРЕМА Й ОСВІТУ

За даними Департаменту освіти ХМР, 
з 1 вересня у харківських школах розпочали 
навчання 116 тисяч учнів. Серед школярів — 

7 100 першокласників. 700 учнів підключилися до 
онлайн-занять із тимчасово окупованих територій.

Харківський міський голова Ігор ТЕРЕХОВ: 
«Пишаюся нашими дітьми, їхнім бажанням 
навчатися, та бажаю їм якнайшвидшого 

повернення до стін рідних шкіл».
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ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ ОДНІЄЇ З ТРИПОВЕРХІВОК 
У НОВОБАВАРСЬКОМУ РАЙОНІ РАЗ І НАЗАВЖДИ 
ЗРУЙНУВАЛИ ВИБУХИ

М
ешканка зруйнованого будинку Єлизавета 

пригадує:

— На годиннику було, може, пів на першу 

ночі. Точно не пам’ятаю, бо вже міцно спала. Раптово 

гучний звук, вибухова хвиля… я вся засипана склом, 

потім ще один вибух — і все в тумані… Ніяких емоцій, 

спочатку зовсім не зрозуміла, що коїться і що буде далі.

— Ми були у шоку: скло летить, в повітрі якісь улам-

ки, від пилюки нічим дихати, — каже Надія. — Проки-

нулися всі у склі, воно було скрізь: у волоссі, у спідньо-

му, де тільки його не було, ноги-руки усі порізані. Ду-

же страшно було, дуже. Налякала сильна дезорієнтація 

у просторі. Надворі ніч, а ти в чому був, в тому опинив-

ся на вулиці. І досі всередині жах: ти не знаєш, що ро-

бити, як далі жити.

Ніхто до кінця не 

зрозуміє усього жаху, 

доки не зустрінеть-

ся з ним особисто. У 

цьому переконався 

Леонід:

— Дуже неспокій-

ні ночі. Вдень місто 

якось ще намагається 

ворушитися: працю-

вати, їздити, ремонтувати. А вночі що? Під ковдрою від 

вибухів не сховаєшся. От тепер це торкнулося особи-

сто мене. Зазвичай як думаєш: ну, це далеко, це не по 

нас, може, пронесе. Ні. Все близько, у будь-яку мить.

Його мамі 83 роки. В цьому будинку знаходиться са-

ме її квартира. Вона пошкоджена так само, як і сусідні. 

На щастя, тієї зловісної ночі жінки вдома не було.

— Вибухова хвиля була такої сили, що мамине ліжко 

перевернуто. Я думаю, що навіть встигни вона схова-

тися у туалеті, і це б не допомогло. Все зруйновано. Як 

вона зараз сюди зайде і це все побачить? Не уявляю її 

стан… От зараз буду все розбирати, намагатися вряту-

вати хоч якісь речі: холодильник, пралку. Тож заберемо 

речі і точно сюди вже навряд чи повернемося на зиму.

Господарка квартири Ірина Леонідівна не може 

стримати сліз:

— Нічого немає: ні вікон, ні стелі. Як це прибрати? 

І де зимувати, жити? Добре, що я була на дачі. Прото-

пила пічку там і ночувала. Ніби щось відчувала. Хто це 

все буде ремонтувати та відновлювати? За який кошт?

— Спочатку один вибух, потім одразу другий. Чо-

ловік кричить: «А де дитина?! А я її знайти не можу», — 

розповідає мешканка будинку Єлизавета. — Дитину 

з ліжка скинуло. Почали шукати. Маля із просоння ні-

чого не зрозуміло та сильно не перелякалося. Щиро ка-

жучи, думали, що вдарило десь поруч, а виявилося, по 

нас. Вхідні двері просто вилетіли. Все було у диму. Зда-

валося, що горить третій поверх. Почали всі вибігати, 

кричати, хто живий, хто неживий. Було дуже страшно.

Виконроб КП «Харківспецбуд» ХМР Геннадій Шев-

ченко повідомив, що робітники підприємства опера-

тивно долучилися до ліквідації наслідків вибухів:

— Через вибухову хвилю в цьому та сусідніх будин-

ках повилітали вікна. Зараз ми закриваємо віконні 

отвори, щоб люди могли жити в своїх оселях і їх не за-

ливало дощем і не гуляв вітер. Роботи дуже багато.

ОКУПАНТИ НЕ ЗАЛИШАЮТЬ В СПОКОЇ КРИТИЧНУ ІНФРАСТРУКТУРУ ХАРКОВА. 
КОТЕЛЬНІ, ПІДСТАНЦІЇ, КОМУНІКАЦІЇ ЧИ НЕ ЩОДНЯ ПІД ПРИЦІЛОМ ВОРОГА

П
ротягом двох днів, 11 та 12 вересня, росій-

ські агресори намагалися знеструмити мі-

сто-герой. Але комунальники оператив-

но усувають наслідки руйнувань. Загалом подібних 

ударів з початку повномасштабної війни завдали 

більше 1,5 тисячі.

За півроку вторгнення фахівці КП «Міськсвітло» 

ХМР усунули понад 1609 аварій на мережах зов-

нішнього освітлення, замінили 64 пошкоджені 

опори, відновили роботу 457 км мереж, поновили 

освітлення на 329 вулицях. Крім того, виконували 

заходи щодо спільного відновлення мереж жит-

тєзабезпечення міста та разом з ДСНС демонтува-

ли мережі з подальшим їх відновленням.

Усувають аварії та ремонтують вну-

трішньобудинкові електромережі після 

обстрілів комунальники «Харківгор-

ліфта». Подібні роботи провели майже 

у 8 тисячах житлових будинків, також 

комунальники лагодять ще й ліфти, 

кількість працюючих — понад 6 тисяч.

— Після обстеження і проведених 

ремонтних робіт за зверненнями хар-

ків’ян включений 91 ліфт: 90 — у Київ-

ському районі (селище Жуковського) 

та один — у Салтівському районі. Щодня наше під-

приємство веде облік зупинених ліфтів по всіх райо-

нах міста. Після обстеження обладнання зазначають-

ся причини зупинки та визначаються можливі терміни 

запуску ліфтів. Співробітники підприємства працюють 

для забезпечення комфорту жителів Харкова, наскіль-

ки це можливо в умовах війни, роз-

повіли у «Харківгорліфті».

Крім цього, комунальники про-

довжують відновлювати житловий 

фонд в усіх районах міста. Зокрема, 

у Харкові тривають роботи з ремонту 

покрівель, вікон та дверей, а також 

закриття контурів, пошкоджених 

унаслідок обстрілів. З початку вій-

ни у житлових будинках замінили 

близько 13 тисяч вікон, відновили 84 

двері під’їздів та демонтували з по-

дальшим ремонтом 335 елементів 

дитячих та спортивних майданчиків.

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ 
ÒÀ ßÊIÑÍÎ

ÂIÉÍÀ ÏÎÐÓ× IÇ ÊÎÆÍÈÌ
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З 
таким симптомом стикаються і при інших за-

хворюваннях. Наприклад, при ВІЛ, гепатиті С, 

вірусі Епштейна-Барра та багатьох інших. Але 

саме зараз через пандемію COVID-19 мозковий туман 

масово огорнув наші голови.

Лікар-невропатолог Тетяна Майкова відповіла 

tochka.net на 5 головних питань про нього.

 ЯКІ СИМПТОМИ МОЗКОВОГО ТУМАНУ?
Для мозкового туману характерний цілий букет 

симптомів. За словами Тетяни Майкової, це насам-

перед:

 зниження пам’яті;

 сприйняття та швидкість обробки інформації;

 погане підкріплення пізнавальної діяльності.

Простими словами, людині нічого не цікаво, у неї ні 

від чого не спалахують очі, а голова працює дуже туго, 

немає ясного мислення. Може доходити до того, що 

важко згадати, скільки буде двічі по два.

З таким станом, мабуть, знайомий кожен працівник 

розумової праці, коли в якийсь момент, сидячи на ро-

боті, ти просто вимикаєшся і говориш: «Підніміть мені 

повіки». Але особливість мозкового туману у тому, що 

голова втрачає ясність не півгодини. За словами Тетя-

ни Майкової, це постійний стан.

 ЧОМУ ВИНИКАЄ ТУМАН У ГОЛОВІ?
Спочатку такий стан не викликав особливого зане-

покоєння, каже Тетяна Майкова. Усі вважали це реак-

цію на захворювання і відносили до імунних порушень. 

Але в міру того, як зростала кількість таких симптомів 

і збільшувалася їх тривалість, мозковий туман став де-

далі більше цікавити вчених, і вони почали проводи-

ти дослідження. Так, у Каліфорнійському універси-

теті вони взяли спинномозкову рідину у пацієнтів, які 

перехворіли на ковід, і виявили, що вона відрізняється 

у тих, у кого був мозковий туман, і у тих, у кого його не 

було. У першому випадку в ній було виявлено підви-

щені рівні білків. На цій підставі вчені зробили висно-

вок, що в нервовій системі є якийсь запальний процес.

Також у спинномозковій рідині було виявлено й ан-

титіла, які свідчать про системну реакцію імунної си-

стеми. Або це можуть бути «антитіла-перебіжчики», 

які можуть атакувати власні тканини організму і спри-

чиняти таку симптоматику.

 У КОГО ЧАСТІШЕ ВИНИКАЄ МОЗКОВИЙ 
ТУМАН?

Тетяна Майкова поділилася цікавим спостережен-

ням щодо цього. Серед тих, хто мав мозковий ту-

ман, у більшості були преморбідні, тобто попередні 

стани:

 тривожність;

 депресія;

 гіпертонія;

 цукровий діабет.

Тобто мозковий туман розвивався на фоні іншо-

го хронічного захворювання, пов’язаного з дисфунк-

цією мозку. Також до мозкового туману, за її словами, 

схильні ті, хто страждав або страждає на алкогольну та 

наркотичну залежність.

 ЯК ДОВГО МОЖЕ ТРИВАТИ ТАКИЙ СТАН?
На жаль, дуже довго. Як стверджує Тетяна Майкова, 

мозковий туман може виникнути як під час гострої фа-

зи захворювання, так і після нього, під час постковіду. 

І подібний стан може тривати протягом 2 років, а мож-

ливо, і довше. Але сьогодні сказати про це складно, бо 

пандемії коронавірусу лише 2 роки.

 ЯК СОБІ ДОПОМОГТИ?
Є й хороша новина. Цей стан виліковний, і, як ствер-

джує Тетяна Майкова, його можна вилікувати за 1–2 

місяці. Основний спосіб лікування — це відновлення 

мозкової енергії.

— Бо зниження когнітивних функцій, наприклад 

пам’яті, швидкості обробки інформації,— це прояв 

дефіциту енергії в головному мозку,— каже експерт.

Медики роблять наш мозок «енергійнішим» завдяки 

певним медикаментам. Ми також можемо зробити свій 

внесок у цей процес через здоровий спосіб життя.

Всі звичайні рекомендації, пов’язані зі здоровим 

способом життя, мають приводити до збільшення моз-

кової енергії та самовилікування.

Це правильний сон, здорова дієта, відсутність стиму-

ляторів (алкоголю, наркотиків, кофеїну) і обов’язкова 

рухова активність.

А ось на солодощі, навіть на чорний шоколад, Тетя-

на Майкова не радить сильно сподіватися. Адже, якщо 

з’їсти шматочок шоколаду, він не подіє. Якщо ж цілу 

плитку, вона подарує на якийсь час енергію, але потім 

буде відкат, ще більший занепад сил. Тому що, за сло-

вами невропатолога, будь-який стимулятор розкриває, 

як консервну банку, клітину, забирає із неї запас енер-

гії, а натомість не дає нічого.

Що і варто їсти для вирішення цієї проблеми, так це 

білки тваринного походження: яйця, м’ясо, рибу, кис-

ломолочні продукти. Річ у тім, що білки — основа утво-

рення клітин в імунній системі, обов’язковий матеріал 

для нормального функціонування нервової системи.

ÒÓÌÀÍ Ó ÃÎËÎÂI: 
ÙÎ ÖÅ ÒÀÊÅ 
I ßÊ ÑÎÁI 
ÄÎÏÎÌÎÃÒÈ

Департамент охорони здоров’я 
Харківської міської ради нагадує, що 
у міських поліклініках продовжують 
роботу пункти вакцинації від COVID-19. 
Медустанови у достатній кількості 
забезпечені вакциною CoronaVac та 
в обмеженій — вакциною Pfi zer.

— Закликаємо харків’ян не забувати 
про вакцинацію, адже у воєнний час 
ризик розвитку та розповсюдження 
інфекційних захворювань зростає. 

Найбільш уразливими є діти та дорослі, 
які не щеплені взагалі або вчасно не 
зробили ревакцинацію, — повідомили 

у департаменті.
Щоб зробити щеплення, необхідно 
звернутися до свого сімейного лікаря 
або до найближчої міської поліклініки.

МОЗКОВИЙ ТУМАН  ОДИН ІЗ ГОЛОВНИХ СИМПТОМІВ 
КОРОНАВІРУСУ ТА ПОСТКОВІДУ. ТОЖ, НА ЖАЛЬ, 
ТУМАННА ГОЛОВА СЬОГОДНІ У БАГАТЬОХ. ХОЧА ЦЕЙ 
СТАН ДЛЯ МЕДИКІВ НЕ НОВИНКА
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Поездки в этот день для вас опасны. Нежелатель-

но посещать зоны любых конфликтов, особенно 

профессиональных и бытовых. Избегайте излишней 

отдачи энергии, есть риск энергетической подпитки.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Прекрасный день для ухода за своей внешностью, 

экспериментов со стилем одежды. Возможно, в ва-

шей жизни появится кто-то, с кем вы давно потеря-

ли связь, и это вас обрадует. Можете рассчитывать на 

поддержку друзей и коллег.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Следует воздержаться от внезапных трат, а к ори-

гинальным предложениям стоит присмотреться вни-

мательнее. На работе ваши новаторские идеи сейчас 

в большой цене, поэтому воспользуйтесь шансом 

продвинуться по карьерной лестнице.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Сегодня может сложиться кармическая ситуация, 

в которой вы сами виноваты. Возможно, это касается 

ваших отношений с противоположным полом. Если 

вы не пересмотрите свои взгляды, могут пострадать 

ваши отношения и ваше здоровье.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Не верьте всему, что вам будут говорить. Это за-

ведомая ложь. Избегайте пустой болтовни, сплетен 

и ссор. Также проявите терпение в общении с семьей. 

Будьте аккуратны с алкоголем и приемом лекарств.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Общение с малознакомыми людьми и даже друзья-

ми в этот день может быть разрушительным и обед-

няющим ваши силы. Может просматриваться из-

лишняя эмоциональность, которая будет явно не на 

пользу.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Благодаря вашей находчивости и упорству с мерт-

вой точки сдвинется что-то важное для вас. Сего-

дня вы будете особенно остроумны и оригиналь-

ны, но знайте меру. Полезно общение с молодежью 

и детьми.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Этот день очень благоприятен для занятий твор-

чеством. Не стоит покупать дорогие вещи, если они 

вам даже необходимы, особенно технику. Возможна 

некоторая импульсивность в поведении, поэтому не 

торопитесь принимать решения.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Если вы захотите сегодня обновить гардероб или 

сменить имидж, оставьте эту затею, чтобы потом не 

пришлось жалеть. Особенно берегите волосы. Лучше 

займитесь домашними делами, до которых все никак 

не доходили руки.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Чудесный день для выполнения мелких заданий, 

анализа и сведения финансовых счетов. Возможно, 

появится возможность упрочения вашего материаль-

ного благополучия. Романтические встречи лучше 

перенести на другой день.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Тесное общение вдали от дома даст вам творческий 

подъем, уверенность в своих силах и новое чувство 

раскрепощенности. Возможна встреча с человеком, 

который способен сильно изменить вашу жизнь. 

Только не будьте мелочны.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Ваши планы могут рухнуть в один момент из-за 

непредвиденных обстоятельств. Может, это и к луч-

шему. Сегодняшние переговоры, особенно если они 

касаются финансов, могут оказаться невыгодными 

для вас.

Ãîðîñêîï íà 15 ñåíòÿáðÿ

ПП
одготавливая участок к зиме, следует 

сначала выполоть все сорняки, собрать 

опавшие листья. Особое внимание сто-

ит обратить на своевременную уборку опавших 

плодов: в них нередко бывает много вредителей, 

которые со временем уйдут в почву, чтобы весной 

дать начало новой популяции. Весь опад с фрук-

товых деревьев, листья и больные ветви необхо-

димо утилизировать. На освободившуюся землю 

посейте сидераты — горчицу, фацелию, пшени-

цу, рожь. Они вырастут к холодам, но зацвести не 

успеют. А уже в октябре перекопайте почву вме-

сте с растениями. Это оздоровит землю и обога-

тит ее органическими веществами.

В сентябре время обрезать отцветшие много-

летники: дельфиниум, колокольчики, лилейни-

ки, ирисы, флоксы, дицентру, астранцию. А вот 

пионы, астильбы и многие сорта хост сохраняют 

декоративный вид довольно долго, и обрезку этих 

растений проводят по мере его потери, а не по 

четкому расписанию.

В середине сентября пора высаживать лукови-

цы тюльпанов. Оптимальная температура почвы 

для их лучшего укоренения — 5–7 °С. Если идут 

дожди, это хорошо — посадки не нужно поли-

вать. Ранние сорта можно высаживать под плодо-

вые деревья, если на даче мало места. Тюльпаны 

предпочитают нейтральную, легкую землю. Если 

почва глинистая, то перед посадкой ее нужно 

перекопать с торфом, песком или компостом.

Подкормите деревья. Для осени подходит лю-

бая органика: навоз, перегной, торф. Калий при-

дется по вкусу газону, а комплексные удобрения 

оценят плодово-ягодные культуры. Побелка де-

ревьев — еще одно немаловажное мероприятие, 

которое завершает комплекс работ по подготовке 

плодового сада к зиме. Беленые с осени деревья 

легче выдерживают морозы в январе-марте.

 ПРИМЕТЫ СЕНТЯБРЯ
 Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее на-

ступит зима.

 В лесу много рябины — осень будет дождли-

вая, а мало — сухая.

 Если много орехов, а грибов нет — зима бу-

дет суровая и снежная.

 Много паутины на бабье лето — к ясной осе-

ни, к холодной зиме.

 Появление комаров поздней осенью — 

к мягкой зиме.

ÎÑÅÍÍÈÅ ÇÀÁÎÒÛ ÎÑÅÍÍÈÅ ÇÀÁÎÒÛ 
ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÎÂÎÃÎÐÎÄÍÈÊÎÂ
Сентябрь — время активной работы в саду 
и огороде. Необходимо собрать урожай и, конечно 
же, подготовиться к следующему сезону.

По горизонтали: 3. Французский поэт-символист. 

8. Случай, происшествие, приключение. 9. Узкий 

поток газа. 10. Тяжёлый предосудительный недо-

статок. 12. Длинная быстроходная гребная или па-

русная шлюпка с острым носом и острой кормой. 

13. Краткое богослужение. 16. Кустарниковое рас-

тение с плотными листьями и красивыми цветка-

ми. 19. Мужское имя. 20. Суровое наказание, воз-

мездие. 21. Раздел медицины, изучающий условия 

сохранения здоровья. 22. Топливо, используемое 

в производстве чугуна. 24. В праве — необходимое 

условие привлечения к ответственности. 25. При-

способление, приноровление. 28. Автор юмори-

стических произведений. 30. Участник боя быков. 

31. Небольшой объем жидкости. 32. Знак, отме-

няющий повышение или понижение какой-либо 

ступени звукоряда. 33. Часть тела, в которой распо-

ложены органы пищеварения. 34. Торговая марка 

предприятия, играющая роль рекламы этого пред-

приятия.

По вертикали: 1. Одна из фигур игральных карт. 

2. Порода короткошёрстных собак. 4. Пушное мле-

копитающее. 5. Совокупность групп организмов 

и среды их обитания в определённых природных 

зонах. 6. Ограниченная часть чего-нибудь. 7. По 

религиозным представлениям, горящая сера, смола 

для грешников в аду. 10. Съедобный гриб. 11. Пе-

реход газа в жидкое состояние. 14. Порода овец 

с длинной тонкой белой шерстью. 15. Большой 

круглый деревянный сосуд. 16. Плоский брусок, 

узкая тонкая доска. 17. Исторически сложившаяся 

часть человечества. 18. Ламаистский храм. 23. Му-

зыкант-струнник. 24. Мужское имя. 26. Планка 

для рамок и карнизов. 27. Состояние относитель-

ной неподвижности, отсутствия движения. 29. От-

дельное изображение на фото- или киноплёнке. 

30. Жизнь в неволе, рабстве.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Рембо. 8. Казус. 9. Струя. 10. Порок. 

12. Вельбот. 13. Молебен. 16. Рододендрон. 19. Олег. 20. Кара. 

21. Гигиена. 22. Кокс. 24. Вина. 25. Аккомодация. 28. Сати-

рик. 30. Пикадор. 31. Капля. 32. Бекар. 33. Живот. 34. Бренд.

По вертикали: 1. Валет. 2. Бульдог. 4. Енот. 5. Биом. 6. Отре-

зок. 7. Жупел. 10. Подосиновик. 11. Конденсация. 14. Мери-

нос. 15. Бочка. 16. Рейка. 17. Нация. 18. Дацан. 23. Скрипач. 

24. Виталий. 26. Багет. 27. Покой. 29. Кадр. 30. Плен.


