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Лауреат національного рейтингу
«Золота фортуна»

віт змінився. Змінилися і ми всі. За період, 
який ми провели на самоізоляції, у всіх був 
час переосмислити своє життя, свій час і 

свій простір. Багато хто після карантину поміняв 
не тільки роботу, робочий графік, а й мислен-
ня. Багато чого, що було неважливим для нас, 
знайшло новий сенс. Змінилися цінності життя 
і ставлення до близьких.

Ми сподіваємося, що час, проведений в са-
моізоляції дав нам зрозуміти, що найголовніше  
в нашому житті — це близькі люди і їхнє здо-
ров’я. Все інше обов’язково буде змінюватися, 
адже життя після карантину триває! Отже, будь-
те здорові і бережить своїх близьких!

        З повагою, Юлія Міхеєва.

ВІД РЕДАКТОРА

Правовий захист журналу «Інь Ян» здійснює адвокат Балон Ігор Давидович тел.: +380 (50) 323-35-08
и юридична компанія “Brona” тел.: (095) 474-68-04

Оплата дзвінків мобільних операторів, вказаних  
в рекламі, здійснюється згідно тарифів вашого оператора!
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Наше життя вимірюється роками, але сенс 
життя –це все те, що ми змогли відчути. Те, 
що пройшло через серце: прощення, любов, 
милосердя, співчуття, сприйняття та добро. 

Зазирніть собі в серце, спробуйте зрозуміти, скіль-
ки в вас цих енергій, наскільки вони вам звичні або 
навпаки. Життя, прожите в гонитві за кар’єрою, гро-
шима, успіхом або комфортом, – це порожнеча, це 
життя, витрачене дарма, це біг на місці, причому 
байдуже, з якою швидкістю ви біжите.

Розвиток починається з розкриття серця, з до-
броти і розуміння, з прощення.

Розвиток здібностей, якостей характеру, роз-
криття талантів і, звичайно, фінансовий успіх – це 
все земний рух, який є другорядним у порівнян-
ні з цінністю ментальних енергій серця. Коли ми 
молимося від душі, щиро любимо, прощаємо від 

серця і робимо добрі справи, наше ментальне 
поле, аура зростає і збільшується, мерехтить, як 
веселка. Ми – жителі космосу, які перебувають в 
гостях у Землі. Пам’ятайте про це, живіть і думай-
те, як космічні створіння, дбайливо ставтеся до 
законів і несіть тільки добро. У світі енергії все 
взаємопов’язане, ви завжди живете в тих ситуаціях 
і енергіях, які маєте в серці. Негатив транслюється 
у ваше поле і створює те, чого ви боїтеся або що 
ненавидите. Потрібно очиститися. Спочатку очи-
стити ауру, потім думки, навчитися гармонії, і все 
в житті буде добре.

Сеанси космоенергетики – найкраща допомога 
в боротьбі з негативом на сьогодні. Записуйтеся 
на консультацію, все можна виправити, слід тільки 
захотіти і серйозно почати відновлення гармонії 
в своєму житті, добра і любові.
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Популярно і близько
Поруч з ботанічним садом знаходиться Саржин 

Яр – одне з найпопулярніших серед харків’ян міс-
ць для відпочинку, на території якого протікає річ-
ка Саржинка і знаходиться джерело мінеральної 
води з унікальним куполом. Також тут є купальня, 
церква, дитячий та спортивний майданчики. Поруч 
– харківська канатна дорога – один з 10-ти кращих 
підйомників світу.

Практично в центрі міста немає кращого місця 
для відпочинку на природі в Харкові, ніж Саржин 
Яр. Адже це красиве атмосферне, культове місце, 
яке не потребує особливих фінансових витрат і да-
леких поїздок. Ідеально підходить для одноденно-
го пікніка.

Окреме слово потрібно замовити про зону від-
починку на ім’я «Харківський лісопарк». Це найбіль-
ший парк України (його територія займає близько 
2000 га). Особливо це місце відпочинку подобаєть-
ся любителям велоспорту. Тут розташовано кілька 
спортивних баз і піонерських таборів.

Душевно і свіжо, модно і екологічно
Далі мова піде про більш масштабне. На тери-

торії смт Старий Салтів (Вовчанський р-н) знахо-
дяться чудові місця для відпочинку на природі в 
Харкові, а точніше – в його області. Сосновий ліс 
і красиве водосховище сприяють єднанню з при-
родою і релаксу. Влітку – щебет птахів, коливаючі 
крони високих дерев, стукіт дятла, прокат велоси-
педів, яхт, катерів, катамаранів, човнів, піщані чисті 
пляжі правого берега Печенізького водосховища 
(званого в народі Салтівським морем) і безмірна 
зелень навколо.

Затишно і комфортно
В околицях Харкова існують також місця відпо-

чинку для любителів туризму і археології. Напри-

клад, Коробови хутори, а саме заповідник «Гоміль-
шанські ліси» (50 км від міста, в 5-ти хвилинах їзди 
від Змієва). Унікальна флора і фауна, дубові гаї, озера 
з квітучими ліліями створюють ауру казки. А руїни 
Свято-Миколаївського монастиря (часів Запорізько-
го козацтва), древніх городищ і скіфських курганів є 
археологічними пам’ятками, надають загадковості і 
налаштовують на лад XVI-XVIII століть, коли тут по 
Муравському шляху ходили посли, торговці і кочів-
ники. На території дозволено ставити намети.

Пізнавально і легендарно
Ще одне з найкрасивіших місць для відпочин-

ку в Харківській області – Козача гора, що височіє 
над Сіверським Дінцем. Вона зберігає в собі низку 
легенд і знаходиться поруч зі згаданими вище Го-
мільшанськими лісами. Вас зустріне Золота долина 
(в якій, за переказами, козаки закопували золото) і 
Біле озеро (куди скидали срібло), в якому сміливці 
неодноразово намагалися відшукати скарб. Адже 
дослідження вчених підтверджують максимальний 
вміст іонів срібла саме в Білому озері, порівняно з 
усіма водоймами Харківської області.

Незвично і біло
На річці Оскіл (135 км від Харкова) виросли нез-

вичайні гори – Крейдяні. Поруч з ними розташував-
ся Національний природний парк «Дворічанський», 
в серці якого живе понад тридцять видів представ-
ників флори і фауни, занесених до Червоної книги. 
Тому відпочинок в цьому місці підходить виключ-
но людям, які цінують природу і розуміють високий 
ступінь її важливості в нашому житті. Тут гніздяться 
білі чаплі, лебеді, куріпки і рідкісний птах чомга. Біля 
підніжжя Крейдяних гір знаходяться піщані пляжі, 
джерела мінеральної води і сосновий ліс. Сюди 
бажано взяти із собою документи, що засвідчують 
особу, бо зона є прикордонною.

Літо – спекотна пора, коли 
хочеться знайти місця для 
відпочинку на природі, щоб 
подихати прохолодним 
повітрям і викупатися в 
чистій водоймі. Розглянемо 
ж найпривабливіші.
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Cелище Міжгір’я розташоване в долині річки 
Ріка, в Міжгірській улоговині, яку оточують гірсь-
кий масив Боржава (із заходу) і Внутрішні Ґорґани 
(зі сходу). Середня висота – 450 м над рівнем моря.

До 1953 р. носило назву Волове. Під цією назвою 
воно вперше згадується у документі 1415 р., де пові-
домляється, що поселення належало сім’ї угорських 
магнатів Урмезеїв. Згодом переходило у володіння 
Довгаїв і Липчаїв. Здавна навколишні території були 
заселені українським субетносом бойків.

Через селище пролягають популярні туристич-
ні маршрути до Колочави – села 10 музеїв, озера 
Синевир, Синевирського національного парку та 
Реабілітаційного центру бурого ведмедя. Любителі 
гірськолижного катання можуть скористатися крі-
сельним витягом, що веде на гору Маковиця (750 м).  
Вздовж витягу прокладено траси для професіоналів 
та середнього рівня складності.

Між селом Синевир та Міжгір’ям розташований 
Синевирський перевал (793 м н. р. м.), який ще на-
зивають "Міжгірським". З дороги, що веде через пе-
ревал, у добру погоду відкриваються чудесні крає-
види навколишніх гір.

У центрі села можна побачити пам’ятку приро-
ди місцевого значення дуб віком понад 500 років.

Міжгір’я – батьківщина першого закарпатсько-
го поета, який писав українською літературною мо-
вою – Василя Гренджі-Донського. Тут же народився 
і президент карпатської України Августин Волошин.
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Займаючись спортом, приймай-
те тільки легку їжу. Приміром: фрук-
ти, йогурт, сир. Все інше важко лягає 
в шлунку, стомлює і навіть при бігу 
підтюпцем може викликати поколю-
вання в боці. Красу і здоров’я вам 
принесуть регулярні заняття спор-
том. Під час фізичних вправ шкіра 
краще забезпечується кров’ю, м’язи 
напружуються, у вас поліпшується 
постава. Кровообіг підсилюється, 
стимулюється обмін речовин, у вас 
не тільки покращується здоров’я, а 
й додається краси. Якщо при підйо-
мі на сходи вам не вистачає дихан-
ня, значить, слід терміново зайня-
тися спортом, щоб бути у формі.

Вибираємо
улюблений вид спорту

Перш за все вирішите, який вид 
спорту доставляє вам найбільше 
задоволення. Найкраща косметика 
для жінок – плавання. Воно «пра-
цює» саме на найважливіші для жін-
ки частини тіла: плечі, груди, живіт 
і стегна і здійснює справжнє диво. 
Завдяки регулярному спортивно-
му плаванню (два рази на тиждень, 

кілька разів пропливати туди і назад 
по водяній доріжці), м’язи туго на-
тягаються і знаходять форму. Пла-
вання підходить, як спортивне тре-
нування навіть для тих, хто вважає 
себе «неповоротким». Споживання 
енергії: 600 калорій на годину. До 
речі: можна не знімати макіяж, а, 
навпаки, скористатися водостійким.

Тим, хто веде «сидячий» спосіб 
життя, корисні піші прогулянки, ту-
ристичні походи. Але не по асфальто-
ваних дорогах. Найкраще для муску-
латури стоп і ніг – горбиста місцевість 
з м’якими стежками. Любителі мо-
жуть подолати в день до 30 км. І чим 
гарніше місцевість, по якій ви рухає-
теся, тим легше здасться вам ходьба. 
Споживання енергії: від 200 до 400 
калорій на годину. Важлива порада 
для любителів піших походів: одя-
гайте, йдучи в похід, сорочку з дов-
гими рукавами: сонячні маркування 
на руках виглядають непривабливо.

Біг з розминкою, або біг підтюп-
цем, принесе вам користь тільки в 
тому випадку, якщо ви будете біг-
ти в рівномірному ритмі. Середня 

дальність пробігу – близько 4 км. 
Намагайтеся пробігти цей шлях за 
півгодини. Розмірений біг підтюп-
цем підвищує витривалість, сприяє 
глибокому диханню й кровопоста-
чанню, а також знімає психічне пере-
напруження. Він впливає і на фігуру: 
зміцнює і випрямляє ноги і зменшує 
надто товсті сідниці. Біг підтюпцем не 
примушує ні до яких досягнень, він 
підходить і для людей неспортивних. 
Але замінити собою який-небудь ін-
ший вид спорту чи гімнастики він не 
може. Споживання енергії: від 800 до 
1000 калорій на годину.

Дуже корисна для здоров’я та 
краси їзда на велосипеді. Коли ви 
як слід натискаєте на педалі, поліп-
шується кровообіг та обмін речо-
вин, зміцнюють м’язи ніг і сідниць. 
Вже при невеликому підйомі ви 
помічаєте, як працює все тіло. Їзда 
на велосипеді – чудове тренуван-
ня для придбання хорошої форми. 
Споживання енергії: від 300 до 600 
калорій на годину!

Одне з найпростіших засобів 
зберегти форму – стрибки через 

СПОРТ І ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ. 

Всі ми ще з самого дитинства знаємо,
що рух це життя, активний рух – здорове 
життя. Більшість сучасних жінок ведуть 
відносно спокійний і навіть сидячий 
спосіб життя. Правильне і здорове 
харчування в поодинці не зможе 
забезпечити здоров’я і красу нашої тіло. 
На допомогу до нас приходить спорт. 
Щоденні заняття спортом – ось запорука 
здоров’я і краси. Щоб спорт доставляв 
задоволення, потрібно правильно 
вибрати заняття, і спорт буде приносити 
здоров’я не тільки тіла, але і душі.

СПОРТ – ЗДОРОВ’Я
І КРАСА

ЗДОРОВ’Я
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скакалку. Це ідеальна альтернати-
ва для всіх, у кого немає бажання 
займатися гімнастикою. А в дощо-
ві дні може замінити біг підтюпцем. 
Стрибки через скакалку – це іде-
альне тренування організму: серце 
б’ється частіше, посилюється кро-
вообіг. П’ять хвилин на день тако-
го спорту цілком достатньо. І ще: 
стрибаєте ви вперед або назад, або 
зсунувши ноги – зовсім неважливо.

Теніс – це куди більше, ніж еле-
гантна гра в білій спідничці. Він 
зажадає від вас масу зусиль. Вам 
доведеться безперервно брати з 
місця, бігти і зупинятися, бити ра-
кеткою по м’ячу. Цей вид спорту 
корисний для мускулатури ніг, для 
підтримки гарної форми тіла і зі-
браності. Початківці повинні спо-
чатку потренуватися з тренером. 
Споживання енергії: від 100 до 600 
калорій на годину. Спорядження: 
ракетка, м’ячі, спортивне взуття.

І для гри в м’яч, схожою на те-
ніс (сквош), вам знадобляться спе-
ціальне взуття на товстій підошві і 
з м’яким задником, ракетки та м’ячі. 
Сквош змусить вас рухатися, швид-
ко реагувати (ви граєте не поодин-
ці і вам доводиться весь час бігати, 
щоб потрапити по маленькому м’я-
чу, який ви і ваш партнер попере-
мінно посилаєте в стінку). На все 
тіло при цьому падає велике наван-
таження, ви потієте, задихаєтесь і 
відчуваєте себе вкрай змученою. 
Величезну роботу в цьому спорті 
виконують ноги, і завдяки регуляр-
ним тренуванням м’язи ніг стають 
пружними і красивими.

Для спорту не підходить склад-
ний макіяж. Краще скористатися 
тональним денним кремом.

Взимку вас чекає спорт на льо-
ду і снігу. Задоволення особливого 
роду доставляє катання на ковза-
нах. Витрата енергії тут порівняно 
невелика, але постава і почуття 

рівноваги помітно поліпшуються. 
Навчитися кататися на ковзанах 
може кожен, але виконання навіть 
самих простих фігур потребують 
довгих вправ і граничної зібрано-
сті. Споживання енергії: від 300 до 
600 калорій на годину. Споряджен-
ня: черевики з ковзанами, їх можна 
взяти і напрокат.

Лижі – це вид спорту, яким може 
займатися кожен. Коли ви швидко 
йдете на лижах, то й усе тіло, як і при 
плавання, рухається в природному 
ритмі. Дихання робиться більш гли-
боким, шкіра краще забезпечується 
кров’ю, у вас поліпшується поста-
ва. Споживання енергії: від 400 до 
600 калорій на годину. Що робити, 
якщо виникла м’язовий біль: пори-
нете на півгодини в теплу воду або 
прийміть гарячу ванну. Ще краще – 
піти в сауну. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

WWW.PROVSE.KH.UA

1919

19 Червень



На фото: Катерина, Гліб і Софія

Продакшн: FINEGOLD  PRODUCTION  
www.finegold.kiev.ua
Фотограф: Анна Иваннікова       
Моделі: Учасники продюсерського центру 
Babyphotostars 
www.babyphotostars.com.ua
Стиліст  по образам: Анастасія Коц 
Ретуш: Олег Смірнов 
Верстка: Ксенія Ковтун      
Подяка мультибрендовому магазину дитячого 
одягу  Malishi na Million  @malishi_na_million 
за представлений одяг для зйомки 

Зазираючи у літо

На фото: Аліна та Аполлінарія На фото: Іван і Діана

На фото: Анастасія  і  Анастасія На фото: Марія і Владислав

20 20



На фото: Аліна та Аполлінарія На фото: Іван і Діана

На фото: Анастасія  і  Анастасія На фото: Марія і Владислав

2121



22 22



2323



П
о велосипедному туризму проводяться зма-
гання різного рангу, привласнюються спор-
тивні розряди і звання. Велосипедний туризм 
обов’язково повинен відповідати правилам, 

залежно від категорії складності, що визначають 
протяжність і тривалість маршруту, набору переш-
код, складу групи і т.д. 

По-перше, велосипедний туризм дозволяє до-
лати за похід дуже великі відстані. Тільки у автомо-
тотуризмі відстані більше, але в цьому випадку ви 
обмежені у виборі дороги можливостями транс-
портного засобу, позбавлені контакту з природою. 
Велосипед же дозволяє насолоджуватися швидкою 
зміною вражень і подивитися величезний район не 
заважаючи при цьому відчувати кожен метр доро-
ги, кожен подих вітерця.

По-друге, як вже було згадано вище, висока 
швидкість велотуризму забезпечує швидку зміну 
вражень. У велосипедному поході ви можете один 
день пробиватися через сніги серед високих вер-
шин, на наступний загоряти біля теплого моря, 
потім йти крізь густий ліс через численні броди, а 
через два дні їхати по сухій напівпустелі, де до да-
лекого горизонту не єдиного дерева.

Для необізнаної людини велотуризм уявляється 
чимось подібним до легкої прогулянки. Типу кру-
тити педалі та озиратися на всі боки – усе, чого до-
статньо для здійснення велопоходу.

Однак не варто розслаблятися. Вищеописана 
«подорож» може складати не більше 20 кілометрів 
і тривати щонайбільше день. Та і зветься вона не 
велопоходом, а прогулянкою. Найменший та най-
легший маршрут для новачків, за мірками затя-
тих веломандрівників чи професіоналів, складає 
близько 100 км без великих перепадів висоти, а 
за часом не більше 24 годин. Але реалізація навіть 
цього «минимуму» далеко не кожному виявиться 
під силу, особливо з першої спроби.

СТИЛІ ВЕЛОТУРИЗМУ
Цивілізований туризм. Найпростіше, що можна 

придумати. Та, мабуть, найнудніше. Звичайна вело-
сипедна прогулянка на свіжому повітрі на відносно 
велику відстань.

Експедиційний велотуризм. Вигаданий та втіле-
ний на практиці людьми, для яких першочергові цілі 
– подолати перешкоди. Однак про навколишні пей-
зажі та пам’ятки вони також не забувають. 

Байкерський туризм. Дещо схожий з поперед-
нім, але випробування у цьому випадку стосують-
ся двоколісного товариша. Такий велопохід перш 
за все перевіряє можливості самого транспорту. А 
від водія вимагає чудової техніки. 

Зимовий велотуризм. Особливий вид, адже ним 
захоплюються відчайдушні любителі подихати мо-
розним повітрям. 

ПОРАДИ НОВАЧКАМ
При виборі велосипеда краще за все звернути-

ся до знайомого, який розбирається у цій справі, а 
якщо нема такого – завести. Частіше за все зверта-
ються до спеціалістів, які працюють у веломагазинах. 
Але будьте обережні – деякі індивідууми зацікавлені 
більше в тому, щоб продати товар, аніж допомогти 
вам. Тому все-таки заводити подібні знайомства 
краще на нейтральній території.

Для здійснення приємного велопоходу важливо 
натренувати не лише ноги – від тривалого сидіння 
сідниці болять не менше. Тому, крім легкого бігу, 
не завадить також включити в тренування недовгу 
прогулянку на велосипеді. Бажано, хвилин на 20. А 
ще краще – на 40. Так поступово п’ята точка звикне 
до форм вашого сідла і не буде в дорозі нагадувати 
про себе відчуттям дискомфорту. Якщо раніше ви 
ніколи не були у велопоході та не ловите справжній 
кайф від крутіння педалей – подумайте тричі, чи ва-
ша це сфера, чи краще не обтяжувати себе зайвим 
клопотом у вигляді велосипеда та піти у похід пішки.

Маршрути велосипедного туризму 
прокладаються в різній місцевості: 
по путівцях, по рівнинах і через гірські 
перевали. Для велосипедного туризму 
розроблені спеціальні конструкції велосипедів.
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Ми розповімо вам про всі тонкощі комплекс-
ного післябудівельного прибирання у ви-
конанні професійних клінерів. Дочитавши 
статтю до кінця, запитайте себе, чи варто 

намагатися робити всі ці процедури самостійно.
Можливо, замовити професійне прибирання пі-

сля ремонту буде кращим варіантом?
Сервіс «Економка» – це не тільки оперативний 

клінінг житла за допомогою сучасного обладнання, 
а й гарантія відповідальності. У нас ви отримаєте на 
руки договір та чеки.

Гарна підготовка – половина успіху. Для того 
щоб зробити дійсно якісне прибирання квартири 

після ремонту, необхідне спеціальне обладнання і 
ретельно підібрані за потребами витратні матеріали.

ОБЛАДНАННЯ:
• Чистячі пилососи з різними насадками.
• Миючі пилососи.
• Роторні та підлогомийні машини.
• Пароочищувачі для наведення чистоти в важ-

кодоступних місцях.
• Озонатори.
• Драбини та ін.

Якщо ви не маєте цього вдома, то не марнуйте 
часу, скоріше дзвоніть в «Економку». 

Нашим читачам ми бажаємо тільки 
чистоти і порядку. 
І рекомендуємо - клінінгову 
компанію «Економка»!

ТВОЯ ОСЕЛЯ

Мабуть, найскладніша властивість, 
якою відзначається прибирання 
після ремонту, – це стійкість 
забруднень. Відмити їх самостійно 
з першого разу неможливо. Для 
цього потрібно використовувати 
спеціалізовану хімію, дотримуватися 
послідовності обробки і застосовувати 
професійні очищуючі прилади.
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