
БАЛАКЛІЙСЬКА РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

066 285-7777
068 285-7777№8 від 12.06.2018 року

оголошення       новини        розваги      конкурси

dani-info.com

17 июня

МеждународныйДень
Отца



2 DANI-INFO.COM
Вівторок, 12 червня 2018

Дани-инфо тел.0662857777

Відділ освіти Балаклійської РДА придбав новенькі ноутбуки 
Ноутбук Dell Inspiron 3567(I353410DDW-63B)… Ну що ж, потрібна 
справа, освіта вимагає капіталовкладень, варто було б радіти 

розвитку технічного забезпечення шкіл району в такій важливій 
галузі. Але! Все в нас як завжди! Придбано було 7 ноутбуків у 
ФО-П Верчик Людмили Іванівни за ціною 16 670 грн. за одиницю 
техніки. Вибір постачальника ноутбуків здійснювався Відділом 
освіти Балаклійської РДА на власний розсуд, адже Закон України 
«Про публічні закупівлі» застосовується за умови, що вартість 
товарів дорівнює або перевищує 200 тис.грн.
http://www.prozorro.gov.ua/tender/search/?query=Ноутбук%20

Dell%20Inspiron%203567(I353410DDW-63B)

Та поглянемо на ринковий рівень цін за дані ноутбуки. 
https://hotline.ua/computer-noutbuki-netbuki/dell-inspiron-3567-

i353410ddw-63b/

З даних джерел чітко помітно, що вартість таких ноутбуків від 
13 146 до 14 045 грн., а це більш ніж на 2,5 -3 тисячі перевищує 
ціну закупівлі, вказану в даних придбань. Отже близько 20 тисяч 
гривень різниці? Чи наш відділ освіти рахує гроші на рівні першого 
класу? Складається враження, що хтось діє як завжди, про себе 
не забуває. Можливо дані з інших джерел є великою таємницею 
для наших діячів «освіти»?

Вочевидь наш відділ освіти, та його керівництво вважає, що 
люди в нас, не вміють рахувати, але це ж не складно. Шановні 
балаклійці! Вчора рентген апарати з маржою в 1,5 млн.грн., 
сьогодні ноутбуки, придбані за завищеною ціною? Що ж далі? 
Ми будемо інформувати Вас щодо розвитку даних подій.                                                                                                           
                                                                Редакція Дані-інфо

Працівники поліції нагадують громадянам про те, як не потра-
пити на ґачок зловмисників. 

Наприклад, якщо ви отримали дзвінок від невідомого, який 
заявляє, що ваш родич потрапив у неприємну ситуацію, йому 
загрожує відкриття кримінального провадження і вас просять 
передати гроші начебто співробітнику правоохоронних органів. 
Задайте незнайомцю ряд прямих запитань. Вони повинні бути 
такими, відповіді на які знаєте тільки ви та ваш родич. Також для 
перевірки ви можете попросити описати свій зовнішній вигляд. 
Якщо на вулиці до вас підійшла підозріла людина або 

представилась представником правоохоронних органів, 
запитайте в якому підрозділі або відділі поліції працює громадя-
нин, перевірте посвідчення. 

Або до вас додому прийшов невідомий, представився 
працівником соціальної служби та запропонував обміняти старі 
грошові купюри на нові, в жодному разі не передавай гроші цій 
людині. Перевірте його посвідчення та відмовтеся від пропозиції, 
а для обміну старих купюр на нові зверніться до банківської 
установи.

Шановні громадяни, ні в якому разі не говоріть про наявність 
у вас грошей та не передавайте кошти невідомим особам, 
з якими ви щойно познайомились на вулиці. Не переводьте 
кошти на чужі рахунки, не називайте своєї адреси, куди можуть 
приїхати сумнівні люди, щоб забрати кошти. Пам’ятайте, що 
зловмисники користуються вашим розгубленим емоційним 
станом виключно у власних цілях. 

Працівники поліції закликають громадян бути уважними та 
пильними. Бережіть себе та своє майно!
                                                                                     
       Балаклійський відділ поліції ГУНП в Харківській області

Відділом культури Балаклійської РДА 
було здійснено процедуру проведення 
відкритих торгів з пошуку підрядника для 
ремонту Будинку культури у соц.містечку, 
та за результатами аукціону укладено 
договір з Приватним підприємством «УКР 
ЕКО БУД». 

Про це нам стало відомо зі звіту про 
укладення договору, який розміщений на 
порталі системи електронних закупівель 
«Прозорро».
http://www.prozorro.gov.ua/tender/UA-

2017-11-01-001163-b
Остаточна пропозиція від «УКР ЕКО БУД» 

склала 4 580 000,00 грн.
Та не може не дивувати історія цієї 

компанії-підрядника. Підприємство, на 
момент проведення торгів, було так би 
мовити, молоде і перспективне! Ще б 
пак, дата запису в Єдиному державному 
реєстрі про проведення державної 
реєстрації юридичної особи – 10.07.2017. 
Причому місцезнаходження юридичної 
особи – м. Ізюм, проспект Незалежності, 
будинок 48, кв.68 – просто в звичайній 
квартирі розпочалася історія підрядника!
Навіть за умови, що «УКР ЕКО БУД» 

розпочав свою діяльність одразу після 
реєстрації, на момент перемоги в 
аукціоні щодо ремонту Будинку культури, 
підприємство існувало менше 5 місяців! 
Крім того, виникають питання щодо 
відповідності даного підприємства 
вимогам до тендерів, стосовно 
наявності матеріально-технічної бази, 
кваліфікованого персоналу в належній 
кількості, досвіду таких робіт.
Все б нічого «молодим всюди в нас 

дорога», та недовго музика грала… 

Та вже 02.05.2018 діяльність юридичної 
особи «УКР ЕКО БУД» було припинено, 
про що свідчить відповідний запис про 
державну реєстрацію припинення 
юридичної особи, номер запису 
14741110002001198. Загалом, вся історія 
існування обраного Відділом культури 
Балаклійської РДА підрядника, складає 9 
місяців! Можливо, підприємство «УКР ЕКО 
БУД» і було створено заради проведення 
ремонту на замовлення Відділу культури, 
та виконавши цю почесну місію, 
ліквідувалося? 
Та навіть більше, візуальний огляд об’єкту 

ремонту-Будинку Культури дає підстави 
для сумнівів щодо обсягів виконаних робіт 
– окрім даху майже нічого не змінилося, 
але для отримання повної інформації 
нами буде проведено перевірку цього 
факту.
Наша редакція звернулася до Відділу 

культури Балаклійської РДА, щодо 
надання кошторисної документації та 
актів виконаних робіт у Будинку культури. 
В рамках кримінального впровадження 

за № 12018220000000026 від 06.01.2018  
Слідчому управлінню ГУНП в Харківській 
області надано тимчасовий доступ до 
документів  Відділу культури Балаклійської 
РДА, що підтверджується ухвалою 
Київського районного суду м. Харкова від 
27 лютого 2018року. Дану інформорма-
цію взято з відкритого реєстру судових 
рішень. Ми будемо інформувати Вас, 
дорогі читачі, про подальший розвиток по
дій.                                                                                                                    
                                      Редакція Дані-інфо

Відділ освіти грошей не рахує

Химерні підрядники або ілюзія ремонту

Шахраї не сплять
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Обласна Спартакіада: перше балаклійське золото в пляжному 
волейболі

7 червня чоловіча збірна Балаклійського району з пляжного 
волейболу взяла участь в обласній Спартакіаді з видів спорту 
серед районі області, міст обласного значення та об’єднаних 
територіальних громад (ОТГ).

Змагання проходили за швейцарською системою (до двох 
поразок) з однієї партії до 21 очка. Фінальна зустріч та матч за 
3-є місце розігрувались з трьох партій до 15 очок.

Збірна Балаклійського району вперше в історії змогла пройти 

свій турнірний шлях без жодної поразки і вибороти бажану 
перемогу.

1 раунд
Балаклійський район - Мереф’янська ОТГ 21:4
2 раунд
Балаклійський район - м. Первомайський 22:20
3 раунд
Балаклійський район - м. Лозова 21:18
1/2 фіналу
Балаклійський район - м. Первомайський 21:17
Фінал
Балаклійський район - Харківський район 2:0 (15:11, 15:13)

Таким чином, Балаклійський район перший, Харківський другий 
та Зміївський район третій.

З 3 по 5 червня Балаклійщина вперше приймала Всеукраїнський турнір з міні-футболу серед 
дівочих команд 2006-2008 р.н. «Valkyrie - 2018».
За перемогу в турнірі боролись 8 команд, зчисла найсильніших колективів України: «Валькірії» 

(Балаклійська ДЮСШ), «Ангели» (м. Івано-Франківськ), «Лідер» (м. Кобеляки, Полтавська 
область), «Жайвір» (м. Шпола, Черкаська область), «Багіра» (м. Лиман, Донецька Область), 
«Рута-Ангели» (м. Київ), «Атлет» (смт Борова, Харківська область), «Торнадо» (Балаклійська 
ДЮСШ).

Протягом змагання точилася вперта і напружена боротьба, та наші дівчата були 
неперевершені! 

Впевнену перемогу на турнірі здобули вихованки Балаклійської ДЮСШ - команда «Валькірії», 
які перемогли у всіх матчах турніру. Другими фінішували «Ангели» (м. Івано-Франківськ), третя 
сходинка п’єдесталу за командою «Жайвір» (м. Шпола, Черкаська область).
Протягом трьох днів Балаклійською ДЮСШ, організаторами турніру, для гостей нашого 

району була організована цікава, розважальна і захоплива культурна програма.

Високий рівень майстерності, продемонстрований командами-учасницями та ідеальна 
організація змагань приємно вразили спортсменів та вболівальників. Бажаємо подальших 
успіхів нашим чемпіонкам, та сподіваємося, що турнір стане традиційним.
 Автор: Чередниченко Сергій

Балаклійські Валькірії

Пoвідoмили прo пoдію дo Бaлaклійськoгo відділу пoліції 3 червня o 21.52 медики, які кoнстaтувaли смерть 43-річнoгo 
мешкaнця селищa Андріївкa. Зa їх інфoрмaцією, чoлoвік пoмер від гoстрoї крoвoвтрaти внaслідoк кoлoтo-різaнoгo 
пoрaнення груднoї клітини.
Під чaс дoсудoвoгo рoзслідувaння встaнoвленo, щo між 36-річнoю жінкoю, якa перебувaлa в стaні aлкoгoльнoгo сп’яніння 

тa її співмешкaнцем виник кoнфлікт. Під чaс з’ясувaння стoсунків злoвмисниця нaнеслa зaгиблoму удaр кухoнним нoжем 
в oблaсть серця.
Підoзрювaнa  зaтримaнa в пoрядку ст. 208 Кримінaльнoгo прoцесуaльнoгo кoдексу Укрaїни.
Слідчими Бaлaклійськoгo відділу пoліції відкритo кримінaльне прoвaдження зa ч. 1 ст. 115 (вбивствo) Кримінaльнoгo кoдексу 

Укрaїни. Сaнкція стaтті передбaчaє пoкaрaння у вигляді пoзбaвлення вoлі нa стрoк від 7 дo 15 рoків. Жінці пoвідoмленo 
прo підoзру у скoєнні злoчину.
Слідствo тривaє.                                                                                              За матеріалами: http://www.slobozhanschina.in.ua

Жителька Балаклійського району вбила свого співмешканця

Злодея, который грабил пенсионеров в Балаклее, отдали под суд. Мужчине, обидевшего дедушку и старушку, грозит 
приличный тюремный срок.
В апреле 36-летний мужчина среди ночи ворвался в дом 77-летней одинокой старушки. Выбил окно и через него залез 

в помещение.
 Оторвал провод от стационарного телефона, чтобы бабушка не могла позвонить в полицию. Угрожал задушить ее, 

если не скажет, где хранятся деньги. Женщина вынуждена была признаться. Злоумышленник забрал сбережения, снял 
с ушей пенсионерки золотые серьги, забрал мобильный телефон и ушел. Задержали его по горячим следам.
Как позже выяснилось, это не единственное преступление, которое совершил гражданин. В январе на ж/д вокзале в 

Балаклее он ограбил 70-летнего пенсионера – выхватил из рук дедушки кошелек и снял с пальца перстень.
Сейчас разбойник находится в СИЗО. Если суд признает его вину, ближайшие 12 лет он проведет в тюрьме.
                                                                                                                                                           По материалам: http://gx.net.ua                      

Злодей ответит за содеянное!

Поздравляем нашего балаклейского борца греко - римского стиля – Фильчакова Ярослава!
Ярослав стал серебряным призером чемпионата Европы по греко-римской борьбе в 

Турции 04.06.2018 – 06.06.2018 .

Наш спортсмен, кроме выдающегося достижения – серебряной медали, получил также 
высокое звание Мастера спорта  международного класса.
Балаклея гордится своими чемпионами! Дорогой друг и земляк! Спасибо, что прославляешь 

нашу страну!
Желаем и в дальнейшем ярких и бескомпромиссных побед на высоком международном 

уровне!
    Автор: Олег Булаев

Успехи наших борцов

Балаклійські чемпіони!
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Детские загадки

Анекдоты
Маленький 

мальчик 
выходит из 
кухни очень 
расстроенный. 
— Что 
случилось, 
сынок! ? — 
спрашивает 
отец. Хлюпая 
носом, сын 
ответил: 
— У меня 

только что был 
скандал с 
твоей женой! 

***

Кажется, у 
70% населения 
явные 
проблемы с 
математикой! 
К счастью я 
отношусь к 
остальным 40%
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Лекарств от опасного заболевания нет во 
всей Украине
В скором времени, как утверждают 

врачи, в Украине произойдет настоящая 
вспышка ботулизма. Во всей стране 
по причине отсутствия возможности 
регистрации, уже несколько лет нет 
лекарства от этой болезни. Последние 
четыре года украинскому Минздраву 
приходилось просить лекарства от 
ботулизма заграницей.

Возбудитель размножается при 
некачественной обработке и 
приготовлении мясных, рыбных консер-
вов, консервированных грибов, овощей, 
соленой и вяленой рыбы, колбасы и 
других продуктов, особенно в домашних 
условиях
Он может поразить нервную систему, 

нарушить зрение, дыхание. Симптомами 
ботулизма является общая слабость, 
головная боль, ощущение «тумана» перед 
глазами, сухость во рту, затрудненное 
глотание. При возникновении таких 
симптомов необходимо обратиться к 
врачу.

За пять месяцев текущего года в Украине 
уже было официально зарегистрировано 
почти 40 случаев заболевания этой 
болезнью. Ботулизм – смертельная 
болезнь. Так, за этот год от нее скончалось 
четыре человека.

В Харькове пока был зарегистрирован 
только один случай. 30 апреля 29-летняя 
жительница Дергачей менее чем через 
сутки после употребления вяленой 
рыбы попала в больницу. Медики 
диагностировали у женщины ботулизм. 
Как призналась сама потерпевшая, рыбу 
она приобрела в Запорожской области 
(город Мелитополь).

С целью предупреждения тяжелых 
заболеваний ботулизмом, не 
рекомендуется в домашних условиях:

- изготавливать соленую, вяленую и 
копченую рыбу, копченые мясопродукты;

- консервировать в герметически 
закупоренных банках мясо, рыбу, 
грибы, которые являются наиболее 

благоприятной средой для развития 
возбудителя ботулизма;

- не покупать на рынках у частных лиц, тем 
более в местах несанкционированной 
торговли мясные, грибные, овощные, 
фруктовые консервы, герметично 
закупоренные в банки, а также рыбу 
соленую, вяленую и копченую, копченые 
мясопродукты, приготовленные в 
домашних условиях;

- не использовать консервы в «бомбаж-
ных» банках.                                                        
                   https://kharkov.comments.ua

Исследователи из Массачусетского 
технологического института и 
Калифорнийского университета в 
Беркли разработали, а теперь уже и 
успешно испытали инновационную 
технологию, способную извлекать воду из 
воздуха даже в условиях сухого аридного 
климата. Добыча воды в пустыне является 
делом крайне непростым, и внедрение 
подобных технологий могло бы 

ощутимо облегчить жизнь многих людей. 
Исследователи впервые рассказали о 
ней научному миру ещё в прошлом году, 
а теперь ещё и опробовали её в реальных 
условиях.

Технология выделения влаги из воздуха 
далеко не нова. Но все существующие 
на сегодняшний день способы сделать 
это сталкивались с серьёзными 
ограничениями. Как правило, для 
эффективной работы устройств 
требовалась влажность выше 50%, а 
также большое количество энергии. 
Американским же исследователям 
удалось создать механизм выделения 
воды из воздуха пассивно, без 
использования энергии и при низком 
уровне влажности до 10%. Принципы 
работы технологии были опубликованы в 
журнале Nature Communications.
Суть новой технологии заключается в 

особом метаматериале, который учёные 
называют металлически-органическим 
каркасом (MOF). Он состоит из связанных 

молекул, создающих сверхпористую 
поверхность большой площади. MOF 
способен быть очень гидрофильным, 
буквально притягивая к себе влагу. В 
ночное время он извлекает воду из 
воздуха и хранит её в своих порах, а 
под воздействием солнечных лучей вода 
покидает поры и конденсируется, что 
позволяет её собрать. Система полнос-
тью пассивна, ей не нужны источники 
энергии или какие-то механические 
части.
Возможности данной технологии уже 

весьма впечатляют. Ведь, используя 
всего около килограмма MOF, можно 
собирать более 250 миллилитров воды 
в сутки даже в самой сухой пустыне. 
Учёные испытали систему извлечения 
воды в засушливом климате Аризоны и 
остались очень довольны результатами 
работы технологии в полевых условиях. 
Немаловажно также и то, что вещество 
MOF не добавляет никаких примесей 
в удерживаемую им воду, никак не 
отражаясь на её качестве. В данный 
момент учёные думают, как сделать 
систему ещё более эффективной, 
компактной и удобной.
По материалам: https://hi-news.ru

Казалось бы, что сложного в том, чтобы 
соблюдать правила дорожного движе-
ния? Зеленый – движение разрешено. 
Красный – запрещено. Однако всегда 
находятся те, кто будет нарушать ПДД. 
И если с водителями борются сотни 
камер и полицейских, выписывающих 
штрафы, то с пешеходами справиться 
труднее. Но вот власти Китая придумали 
довольно оригинальный и действенный 
способ: специальный робот поливает 
нарушителей водой.

Инновационный метод придумали 
полицейские из города Дайе (провинция 
Хубэй). Как сообщает издание China 
Daily, система установлена на одном из 
самых крупных городских пешеходных 

переходов. Когда загорается зеленый 
свет, робот сообщает пешеходам, что 

можно начать движение, но сделать 
это нужно как можно быстрее и 
помнить о безопасности. Также робот 
предупреждает, что в противном случае 
пешехода окатит водой.
Но в тот момент, когда пешеход пытается 

перебежать дорогу на запрещающий 
сигнал светофора, автоматическая 
система опрыскивает его водой. Причем 
первый раз человек «получает» в момент 
выхода на проезжую часть, а второй раз 
— когда заходит обратно на тротуар. 
Более того, «робот-полицейский» имеет 
камеру, которая фиксирует нарушителя 
и выписывает ему штраф. Власти 
города довольны результатом и хотят 
установить таких роботов и на другие 
городские переходы. К слову, стоимость 
оборудования для одного пешеходного 
перехода составляет 200 000 долларов 
США.
По материалам: https://hi-news.ru

Ботулизм 

Умный светофор

Вода из воздуха



8 DANI-INFO.COM
Вівторок, 12 червня 2018 Дани-инфо тел.0662857777

Правильно вибрана та 
здобута професія дає 
можливість закласти міцний 
фундамент для подальшого 
с у с п і л ь н о - с о ц і а л ь н о г о 
розвитку особистості. Наразі 
зорієнтуватися в різноманітті 
ВНЗ, форм навчання, 
пропонованих програм досить 
важко як старшокласникам, 
так і їх батькам. До вибору 
ВНЗ потрібно підходити з 
високою відповідальністю 
Основним кроком до вступу 
є правильно обрані предмети 
для проходження ЗНО, так як в 
залежності від спрямування ВНЗ 
вони дещо різняться.

Єдиний в Україні навчально-
науковий інститут технічного 
сервісу Харківського націо-
нального технічного університету 
сільського господарства імені 
Петра Василенка було засновано 
в 1991р. Навчально-науковій ін-
ститут технічного сервісу до 

теперішнього часу незмінно 
займає лідируючі позиції в галузі 
інженерної освіти і науки. Завдяки 
самовідданій та наполегливій 
праці керівництва і науково-
педагогічного колективу ННІ 
технічного сервісу став потужним 
науковим та інтелектуальним 
осередком в галузі надання 
освітянських послуг. Наразі, 
це 6 випускаючих кафедр, 5 
спеціальностей та 20 конкурсних 
пропозицій на вибір для майбутніх 
абітурієнтів.

Навчально-науковий інститут 
технічного сервісу дає 
унікальну можливість отримати 
високоякісну освіту та пройти 

закордонне стажування на 
провідних підприємствах ряду 
європейських країн та США. 
Студенти не тільки отримують 
практичні навички зі спеціальності, 
а й отримують досвід роботи 
на високоорганізованому 
сучасному виробництві, а також 
більшість із них отримають 
сертифікати і рекомендації для 
майбутніх роботодавців. Мірилом 
нашої діяльності є успішність 
випускників, які працюють та 
обіймають керівні посади в різних 
сферах та галузях України і да-
леко за її межами. Високий рівень 
підготовки студентів досягається 
завдяки високій кваліфікації 
професорсько-викладацького 
складу, матеріально-технічному 
забезпеченню спеціалізованих 
лабораторій та навчально-
методичним розробкам.

Навчально-науковий інститут технічного 
сервісу - це крок до успішного майбутнього

БАКАЛАВРАТ: БЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Вступ на основі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО 2016, 2017 та 2018 років.
(оцінки з іноземної мови тільки за сертифікатом 2018 року).
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На базі навчально-наукового інституту 
технічного сервісу відкриті наступні 
спеціальності: 
– «Галузеве машинобудування»
– «Транспортні технології»
– «Лісове господарство»
– «Будівництво та цивільна інженерія»
– «Деревообробні та меблеві технології
Підготовка студентів відбувається за 

першим (бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнями вищої освіти за 
бюджетною та контрактною формами 
навчання.
Основною задачею ННІ технічного сервісу 

є підготовка фахівців з урахуванням зміни 
та вимог на ринку праці до майбутніх 
спеціалістів. ННІ технічного сервісу 
співпрацює з підприємствами, які ведуть 
свою діяльність в сферах за якими 
проходить підготовка випускників, що 
дозволяє поглибити практичну частину 
підготовки фахівців. 

БАКАЛАВРАТ: НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ
(контрактна форма навчання)

Доцент кафедри транспортних технологій і логістики ХНТУСГ ім. Петра Василенка 
к.т.н. Кравцов Андрій Григорович.
Контактна інформація:
Телефон 066-925-12-02,   E-mail: kravcov_84@ukr.net, http://www.techservis.com.ua
Приймальна комісія   E-mail: pr_k_khntusg@ukr.net
Адреса: Харків,  вул. Алчевських 44

Навчання в ННІ технічного сервісу це крок до успішного майбутнього!

Магістратура

Наукова магістратура
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В своей практике я сталкиваюсь с тем, 
что мамам очень трудно принимать 
внезапное взросление своего ребенка, 
особенно дочери. Недоумение, 
непонимание и огорчение - чувства, 
которые проживают мамы в это время. 

Как моя любимая послушная и 
дружелюбная дочь может так открыто 
хамить, скрывать от меня свою жизнь, 
отказываться мне помогать по дому?

Проблемы подросткового возраста 
многим мамам известны.

 Гормональная перестройка организма, 
противопоставление себя взрослым, 
внезапные перепады настроения, 
ухудшение успеваемости, первая любовь 
и многое другое.

Но вот внезапность проявления 
подобного в собственной жизни очень 
часто обескураживает и ставит в тупик 
многих мам. 

Мамы уходят в свои переживания и не 
знают как справляться с трудностями 
общения. 

Часто бывает так, что одновременно 

очень хочется быть подружками и 
мамами для своих дочерей. 
И здесь очень важно разграничить 

сферы, в которых можно проявлять такие 
роли.

 Делиться секретами красоты, моды, 
вместе развлекаться - как подруга.
 Если вопросы касаются здоровья, учебы, 

помощи по дому, уважения к членам 
семьи - включать роль мамы.

Мамам часто мешает, тот факт, что 
взросление дочери может сильно 
отличаться от ее собственного. 
У дочери могут быть секреты, которые 

она не хочет рассказывать.

И здесь очень важно найти баланс 
дружеского и материнского общения, 
власти и свободы, разрешений и запретов.

Как научиться по новому общаться с 
дочерью?
-Создавать новые правила, которые 

будут устраивать обоих:
« Если, ты не можешь сейчас помыть 

посуду, я готова подождать до обеда»
-Договориться о помощи по дому:
« Мне трудно выполнять всю домашнюю 

работу. Чем ты можешь мне помочь?»

- Вводить санкции, говорить о них заранее 
и обязательно выполнять:
«Мы с тобой договорились о возвращении 

в 22.00, если,  ты придешь позже - на 
следующий день тебе придется остаться 
дома».

-Говорить о своих чувствах без упреков и 
обвинений:
«Я возмущаюсь, когда слышу твой грубый 

тон и неприятные слова»
-Обязательно говорить о том, какие 

хочется создать отношения:
«Мне хочется разговаривать с тобой 

в более дружелюбной и спокойной 
атмосфере»

-Поддерживать позитивный образ дочери:
«Верю, что мы рано или поздно справимся 

с трудностями и найдем общий язык».

Мамам очень важно понимать, что дочь 
уже не ребенок, но еще и не взрослая. 
Она находится в таком периоде, в котором 
с одной стороны важны поддержка и 
принятие мамы, а с другой стороны 
четкие правила и ограничения.

Дорогие мамы!  Рано или поздно 
подростковый возраст ваших дочерей 
закончится и вы с улыбками будете 
вспоминать это время. А пока желаю вам 
побольше сил, терпения и любви к вашим 
дочерям

психолог Марина Гончарук

Как маме пережить подростковый возраст 
дочери?

Так, відтепер вступити до ЗВО можна за результатами ЗНО 
2016, 2017, 2018 років (результати актуальні з усіх предметів, 
окрім іноземних мов), з низки спеціальностей замість творчих 
конкурсів проводитимуться творчі заліки, для вступу на бакалав-
ра чи магістра медичного, фармацевтичного або ветеринар-
ного спрямувань два конкурсні предмети будуть фіксованими 
(українська мова та література, профільний предмет).

  Крім того, посилено вимоги для вступу на окремі медичні 
спеціальності – не менше 150 балів з профільних предметів 
(біологія, хімія або математика).

  Кожен абітурієнт може подати не більше 7 заяв (раніше було 
9) на вступ до ЗВО на бюджет не більш, ніж на 4 спеціальності.
  Вступ для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій

  З 4 червня 2018 року по всій Україні почали працювати понад 70 
освітніх центрів, через які жителі окупованих територій Криму та 
Донбасу можуть вступати до українських вишів за спрощеною 
системою. Зокрема, відкрито 35 ОЦ «Крим-Україна» та 37 – 
«Донбас-Україна».

   Спрощена процедура полягає в тому, що вступникам з Криму 
та Донбасу, які звернуться до центрів, не потрібно складати ЗНО. 
Натомість їм треба пройти державну підсумкову атестацію з 2 
предметів – українська мова, історія України, а також скласти 
вступний іспит з профільного предмета або творчий конкурс. 
Вступити можна без паспорта і українського атестата. Перелік 
освітніх центрів, їх адреси, режим роботи, закріплені за ними 
школи розміщені на сайті МОН. Квота для вступників з окупованих 
територій буде не меншою, ніж торік – 2500 місць.

Вищезазначені зміни до процедури вступної кампанії направ-
лені на поліпшення умов для абітурієнтів.

                               За матеріалами:http://balakliya-rda.gov.ua

До уваги абітурієнтів
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Всенародний батьківський день 
святкується кожного червня в третю 
неділю червня, цього року – 17 червня.
Татів день вперше почав відзначатися у 

1910 році в Сполучених Штатах Америки. 
Ініціативу щодо святкування цього дня 
внесла жителька штату Вашингтон – 
Сонора Смарт (після одруження – 
Сонора Додд). 
У родині, де народилася Сонора Смарт, 

крім неї було ще п’ятеро діток. Коли 
народилася шоста дитина, матір дівчинки 

загинула. Батько повністю взяв на себе усі 
турботи по вихованню та забезпеченню 
діток. Сонора добре пам’ятала як важко 
було татові. Адже потрібно було багато 
працювати, щоб прогодувати малечу, 
і самостійно виконувати більшість 
домашніх справ. Немовля потребувало 
особливого догляду та уваги. У батька 
не залишалося жодної вільної хвилини, 
відпочивати вдавалося лише за декілька 
годин нічного сну.
Час минув, малеча виросла, кожен пішов 

власним життєвим шляхом. Сонора 
Смарт також вийшла заміж і створила 
власну сім’ю. Але вона ніколи не забувала 

про свого тата і те, що йому доводилося 
переживати заради добробуту дітей. Під 
час святкування 1910 року національного 
дня матері жінці спало на думку, що 
роль тата в сім’ї не менш важлива за 
материнську, багато батьків по всьому 
світу так само, як і колись її тато, також 
виховують діток самостійно. В той час, 
коли мами вдома доглядають немовлят, 
татусі тяжко працюють, щоб прогодувати 
родину, а прийшовши додому ще й 
допомагають няньчитися з малечою. 
Батьки на рівні з матерями достойні такої 
ж поваги та вдячності.
За матеріалами: https://ukrainians.today

Антидискримінаційна експертиза: 
З підручників вилучено слова «негр», 
«жид», «циган», – МОН. З 2017 року 
антидискримінаційна експертиза 
шкільних підручників, які готуються до 
друку за державний кошт, виявила кричущі 
випадки дискримінації. Однак деякі 
питання щодо експертизи потребують 
пояснення, тому МОН відповідає на 
найпоширеніші запитання громадян та 
спростовує міфи.
Про це повідомила прес-служба МОН.
Зокрема, було знайдено та вилучено 

з підручників чимало недопустимих для 
демократичної країни анахронізмів на 
кшталт висловлювань «негри», «жиди», 
«цигани».
Експертиза виявила, що в підручниках 

повністю відсутні герої, які представляють 
людей з інвалідністю, а особи похилого 
віку зображуються виключно немічними. 
Так, сьогодні 6% населення нашої 
держави – близько 2,5млн осіб – це люди з 
інвалідністю. Саме антидискримінаційна 

експертиза дала можливість включити в 
підручники людей з інвалідністю і зробити 
їх частиною картини світу, яку створює 
школа у дітей, змінити образ людей 
похилого віку.
У мережі Інтернет також з’явився зразок 

рекомендації антидискримінаційної 
експертизи, де фахівці радять замінити 
слово «батьки» на слово «рідні» у завданні: 
«Разом із батьками обговори, де можна 
гратися». 
На жаль, зараз в Україні 3 мільйони 

дітей проживають у неповних сім’ях, а 
це – майже 40%. Йдеться і про дітей, які 
живуть виключно з дідусями та бабусями, 
зі старшими братами та сестрами, з 
тітками та дядьками. Ця ситуація особливо 
загострена, бо частина дітей втратила 
своїх батьків внаслідок російської агресії 
на сході України.
Таким чином завдання в підручнику 

на кшталт «Разом із батьками складіть 
розпорядок дня вашої родини» 
або «Разом із батьками обговори, 
де можна гратися» підкреслюють 
обмежені можливості майже половини 
українських дітей, змушують їх відчувати 
власну неповноцінність. Саме тому й 
запропоновано замінити слово «батьки» 
на «рідні». З цієї ж причини висловлюються 
застереження до макетів підручників, де 
зображення підбираються виключно з 
повною сім’єю.
Поруч одразу дається пояснення, що 

можлива дискримінація за сімейним 
станом, адже питання буде некоректним, 
якщо:

мама одна виховує дитину, зачату в 
результаті зґвалтування;
мама або тато уже перебувають в 

іншому шлюбі і не бажають говорити про 
біологічного батька/матір дитини;
дитина, у якої померли батьки, виховуєть-

ся іншими родичами, які не знають, не 
пам’ятають або їм важко розповідати про 
знайомство батьків дитини тощо.
Ознаки дискримінації мають й ті 

завдання, які зображують хлопчиків/
дівчат у стереотипних ролях, тим самим 
пропагуючи застарілі форми поведінки. 
Так, це можуть бути уявлення, що про 
дітей можуть піклуватися лише дівчата, 
чи що технічними професіями можуть 
займатися виключно хлопці.
До робочої групи, що створена 

відповідно до наказу МОН № 713 
від 03.07.2015), входить 25 провідних 
фахівців (кандидати й доктори наук), які 
представляють різні заклади вищої ос-
віти (зокрема – педагогічні), громадські 
організації України, чи є відповідними 
співробітниками МОН.         
         За матеріалами: https://zik.ua                                  
Вочевидь у нашій країні в цілому, та систе-

мі освіти зокрема, не існує інших проб-
лем, окрім дискусії, чи припустимо 

називати «чорне»-чорним, «біле»-білим, 
хлопчика - хлопчиком, а дівчат-дівчатами. 
Та й то так-школи сяють новенькими 
ремонта-ми, сучасні підручники 
видаються учням у повному обсязі, а люди 
з обмеженими можливостями отримують 
величезні соціальні виплати. Про пенсії 
годі й казати. Що ж залишається нашим 
поважним експертним комісіям? Та тільки 
слово «батьки» з підручників прибрати. От 
тоді й настане мир та гармонія.    

Нові стандарти навчання

День Батька
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Продам 2х 
комнатную квар-
тиру в центре Ба-
лаклеи. Общая 
площадь 51.4 кв.м
095-739-15-45

***

Прдам 2х 
к о м н а т н у ю 
квартиру. Цена 
при осмотре.
095-73-60-083

***
П р о д а м 

земельный участок 
7 соток по 
ул. Заводская.
095-73-915-45

***

Продам гараж 
в кооперативе 
«Цементник».
066-715-60-49

Продам скутер 
Honda Lead 90!
7000 грн.
Скутер в 

хорошем 
техническом 
состоянии!
095-592-58-44

Продам цинку 100 
литров. 
066-715-60-49

***
Продам диван, 

кровать, шкафы, 
кресла. Цена 
договрная 
095-736-00-83

***
Продам плиты 

карьерные и 
пустотонные!
Стройматериалы, 

т е х н и ч е с к о е 
сырье!
050-780-68-52

***
Продам книги: 

Декамерон, В. 
Гюго, А. Моруа, М. 
Рид, В . Высоцкий.
095-73-600-83

У Вас скоро 
праздник? Звоните!

Настроение 
веселье

 Мы поможем 
Вам создать

Чтоб надолго Вам 
хотелось

Этот праздник 
вспоминать!

Живая музыка, 
дискотека, свет, 
веселая тамада, 
индивидуальный 
подход.
095-197-24-49
095-200-10-99

***

У с т а н о в к а , 
р е м о н т 
с п у т н и к о в ы х 
тарелок. Замена 
дисека, тюнера, 
головок. Прошивка 
тюнеров на дому. 
Не дорого Балак-
лея и район.
095-708-33-62

***

Бригада из 2-х 
женщин выполнит 
ремонтные работы 
домов,  офисов.
 095-534-79-92

***

Утепление стен! 
Высотные работы 
любой сложности.
Опыт работы 

более 8 лет!
Г а р а н т и я 

качества!
050-578-76-88

Т р е б у е т с я 
сварщик на 
постоянную работу 
в г.Балаклея.
066-413-43-78

***
Наша редакция 

ДАНИ-ИНФО
ждет менеджера 

по рекламе!
Деньгами не 

обидим!
Коллектив 
отличный!

066-285-7777

Гороскоп на неделю
ОВЕН 
(21.03-20.04)
Неделя окажется достаточно 
плодотворной, но чтобы 

добиться успеха, в работе нужно 
быть более дисциплинированными 
и старательными. Самое 
главное, при выполнении своих 
профессиональных обязанностей, 
всегда оставайтесь предельно 
внимательными.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-20.05)
Не самая благоприятная 
неделя именно для 

состояния вашего здоровья. В жизни 
Тельцов сложатся обстоятельства, 
при которых они будут чувствовать 
себя буквально беззащитными и 
беспомощными. Не забывайте 
про необходимость полноценного 
отдыха для организма, так как 
переутомление способно привести 
к развитию серьезных хронических 
заболеваний.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-21.06) 
Если планировали 
отправиться в отпуск, эта 

неделя просто идеально подходит для 
дальних и длительных путешествий 
по экзотическим странам. Именно в 
поездке Близнецы смогут прекрасно 
отдохнуть, восстановить потраченные 
силы и энергию, и конечно, найти 
вдохновение, которого им в 
последнее время сильно не хватало. 
Постарайтесь избегать жесткого 
общения.

РАК 
(22.06-22.07)
Деятельность, связанная 
с социальной сферой и 

посредничеством, в финансовом 
плане окажется наиболее выгодной 
и перспективной. Не отказывайте 
в помощи друзьям, которые в ней 
будут сильно нуждаться. Могут 
появиться трудности в контактах 
с окружающими людьми. Есть 
вероятность развития споров и срыва 
прежних договоренностей.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)
Неделя окажется 
довольно напряженной 

и потребуется большая затрата 
не только физических сил, но 
и эмоционального запаса. 
Существует вероятность получить 
серьезную травму или стать 
жертвой внезапного заболевания. 
Выделительная система находится 
под большой нагрузкой. К выходным 
повысится выносливость.

ДЕВА 
(24.08-23.09)
Наступает самое бла-
гоприятное время для 

представителей знака Дева, 
когда можно примерить старые 
отношения. Можете заняться рас-
ширением горизонтов собствен-
ного восприятия, и изучить другие 
культуры. Это идеальное время, 
когда рекомендуется заниматься 
спортивной, научной и творческой 
деятельностью.

ВЕСЫ 
(24.09-23.10)
Пришло время более 
плотно заняться решением 

вопросов, которые связаны с 
кредитами, долгами, страховкой 
или наследством. Гороскоп советует 
разобраться с этими проблемами в 
первой половине недели. Начиная 
со второй половины недели, могут 
появиться препятствия и затруднения.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11) 
Если Скорпионы ведут 
правильный и здоровый 

образ жизни, на этой неделе им 
совершенно ничего не грозит. 
Если же имеется склонность к 
излишествам, могут возникнуть 
проблемы, связанные с печенью. 
На этой неделе наиболее уязвимой 
окажется именно нервная система. 
Гороскоп не рекомендуется в эти 
дни употреблять алкоголь.
        

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
Этот период будет довольно 
удачным временем 

для большинства амбициозных 
представителей данного 
зодиакального знака. Стрельцы 
получат прекрасную возможность 
для самореализации и добьются 
потрясающих успехов в профессии.  
Есть большая вероятность 
совершения противоправных 
действий.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01) 
Не самый благоприятный 
период для увеличения 

доходов и принятия важных решений, 
касающихся финансовых вопросов. 
На этой неделе появится желание не 
приумножать и накапливать, а тратить 
средства. Если планировались 
дальние поездки, лучше всего их 
совершать в первой половине 
недели, ведь поездка на второй 
может принести лишние расходы.

 ВОДОЛЕЙ 
 (21.01-20.02) 
 На этой неделе нужно 
беречь связки, суставы, 

кости и зубы, большая нагрузка 
оказывается на кроветворную 
систему. Питание должно быть 
полноценным и сбалансированным. 
Во время активного отдыха и работы 
соблюдайте меры безопасности. 
Постарайтесь восполнить витамины 
и минеральные вещества, недос-
тающие в рационе.

РЫБЫ 
(21.02-20.03) 
Наступает наиболее 
благоприятный период, 

чтобы заводить новые знакомства 
и контакты. Гороскоп рекомендует 
больше общаться с окружающими, 
заводите полезные связи, которые 
помогут в карьере. Старайтесь чаще 
бывать в общественных местах, не 
отказывайтесь от встречи со старыми 
друзьями. Старайтесь держать свои 
эмоции под строгим контролем.

Объявления
Недвижимость

Разное

Услуги

Работа

Авто/Мото
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Руководство Милана практически 
договорилось с новым инвестором, 
который готов вложить в клуб 150 
миллионов евро.

Переговоры Милана с новым инвесто-
ром еще не завершены, но уже вступили 
в завершающую фазу.
Как сообщает La Repubblica, взамен 

на свое капиталовложение и обещание 
со временем увеличить сумму, 
потенциальный инвестор, о котором 
известно лишь то, что это один из ведущих 

итальянских антрепренеров, получит 
место в правлении «дьяволов».

Милан, завоевавший путевку в Лигу 
Европы, рискует остаться без еврокубков, 
поскольку руководство УЕФА отказывается 
сделать «россонери» поблажку по поводу 
выполнения условий финансового фэйр-
плей (владелец Милана Йонхон Ли пока не 
в состоянии рассчитаться с кредиторами 
из Elliott Management и в октябре может 
из-за этого потерять клуб).
                                Football.ua

Перед финальным матчем Лиги чемпионов, в котором 
мадридский Реал обыграл Ливерпуль, в Киеве начался 
огромный рост цен на проживание в отелях и на недвижимость. 
Заместитель мэра Киева Алексей Резников прокомментировал 
эту информацию, назвав её «вбросом».

«Гостиничный фонд на тот момент уже был полностью занят. Все 
рассказы о дорогих отелях – это информационный вброс. Еще 
за полгода до матча все гостиницы были полностью выкуплены 
по ценам, согласованным с УЕФА с надбавками, которые 
разрешили для отельеров», — сказал заместитель Кличко в 
интервью Glavcom.ua.
Резников также отметил, что при проведении музыкального 

конкурса «Евровидение№ в прошлом году уже была такая же 

проблема с таким «информационным вбросом» и власти 
Киева были готовы к нему.
«Кому выгодно обгадить проведения такого уровня мероприятия 

у нас, можете додумать сами. После этого вброса  на «букинге» 
появились пять номеров по 200-300 тысяч – какие-то «апартменсы» 
на Голосеево, на Нивках. То есть, это даже не официальные 
отели. Вы думаете, кто их снял за такие деньги? Это обычный 
информационный вброс, к которому мы были готовы, и таких 
сюжетов было заготовлено немало».

«На специальных закрытых заседаниях координационного 
штаба наши правоохранители, спецслужбы предупреждали, 
что у недружественного северного соседа стоит задача 
максимально все опорочить. С таким мы уже сталкивались при 
подготовке к Евровидению в прошлом году. Все под копирку», 
— добавил Резников.

По материалам: http://football.ua

Букмекеры предлагают огромное 
количество возможностей сделать ставку 
в связи с чемпионатом мира по футболу. 
Здесь не только исходы и результаты 
матчей или итоги соревнований - здесь и 
самые разнообразные нюансы турнира. 
Мы изучили это море шансов, выбрав 
самые необычные...

Ни Месси, ни Криштиану
Никто из нас не молодеет, даже Лионель 

Месси и Криштиану Роналду. Забивать 
им становится все труднее - и букмекеры 
предполагают ситуацию, при которой ни 
тот, ни другой не смогут отличиться на 
чемпионате мира. Причем вероятность 
такого происшествия представляется 
букмекерам не столь уж запредельной - 
они оценили ее по коэффициенту 11.00. 
Вообще, история чемпионатов мира 
знает случаи, когда не забивал или Месси 
(2010), или Криштиану (2014). Но чтоб оба 
- такого еще не случалось...
Скучный состав полуфинала
Всегда интересно, когда до последних 

стадий чемпионата мира добирается 
команда, от которой никто не ожидал 
такой прыти. Помните «веселенький» 
полуфинал 2002, когда среди четырех 
лучших команд мира оказались 

Корея и Турция? Надо сказать, «левый» 
полуфиналист возникает почти всегда. 
Всегда есть какие-то хорваты, болгары 
или уругвайцы. Но можно сыграть и на 
«противоходе». Букмекеры предлагают 
поставить на то, что никаких сенсаций 
не произойдет и полуфинал составят 
команды из пятерки Аргентина, 
Бразилия, Франция, Испания, Германия. 
Коэффициент - 7.50.
Следите за руками!
Специфическая репутация Серхио 

Рамоса не могла оставить равнодушны-
ми букмекеров. Они считают, что шанс 
его удаления в матче чемпионата мира 
весьма высок - тем более, что сборная 
Испания может столкнуться с Египтом на 
стадии 1/8 финала. Коэффициент на то, 
что Рамос в России увидит перед собой 
красную карточку - 8.00.
Испанское убийство
Продолжение темы. Букмекеры считают, 

что непонятный Египет может стать той 
самой командой, которая вышвырнет 
из розыгрыша сборную Испании. Для 
этого нужно, чтобы их пути сошлись в 
плей-офф - а это, как мы уже говорили, 
весьма вероятно на стадии 1/8 финала. 
Коэффициент на такую ставку не 
запредельный, но симпатичный - 13.00. 
Вера во всемогущество Мохаммеда 
Салаха в современном футбольном 
мире поистине беспредельна...
Сильные плюс слабые
Согласитесь, неинтересно ставить 

только на сильных или только на 
слабых. Букмекеры предлагают вам 
множество комбинированных вариан-
тов. Есть, например, ставка, которая 
сформулирована так: «Бразилия и 
Аргентина наберут 9 очков в групповом 
турнире, а Панама и Саудовская Аравия 
не наберут в нем ни одного очка». Если 
все это сбудется, вы сможете умножить 
поставленные деньги в 67 раз.
Панамско-английские отношения

Вот любопытная ставка, имеющая, 
может быть, какие-то глубокие 
исторические корни. По коэффициенту 
10.00 предлагают поставить на то, что 
Панама забьет за весь чемпионат только 
один гол - и забьет его в ворота сборной 
Англии. Из чего исходили букмекеры, 
совершенно неясно. Во всяком случае, 
не из какого-то футбольного прошлого 
- ранее эти сборные не пересекались 
ни разу. Может быть, учли, что когда-
то знаменитый английский пират 
Генри Морган неоднократно грабил 
территорию Панамы - а значит, против 
англичан эта страна сыграет злее, чем 
против Бельгии и Туниса, к которым у 
латиноамериканской нации нет никаких 
исторических вопросов?
Всемогущий Кейн
Гарри Кейн забивает много, в том числе и 

за сборную. Что еще важнее - он забивает 
по-разному. У него две «рабочие» ноги, 
и голова в порядке (в том смысле, что он 
умеет ее подставлять под мяч, как надо). 
С учетом этой важной информации 
букмекеры «родили» ставку на то, что в 
играх группового турнира Кейн забьет 
голы всеми разрешенными частями тела - 
обеими ногами и головой. Коэффициент, 
правда, серьезный - 41.00, следовательно 
- и вероятность события маленькая. Но 
Кейн способен на всякие чудеса.
Четверка дальнобойщиков
12.00 - такой коэффициент определило 

то, что ударами из-за пределов штрафной 
площадки забьют на этом чемпионате 
известные мастера «дистанционной 
стрельбы» - бельгиец Кевин де Брюйне, 
бразилец Филиппе Коутиньо, датчанин 
Кристиан Эриксен и колумбиец 
Хамес Родригес. Ставка не слишком 
рискованная - все эти люди регулярно 
забивают за свои сборные, Эриксен - 
вообще у Дании лучший бомбардир. И 
почти наверняка, все их команды в России 
запишут на свой счет достаточно голов, 
чтобы между ними оказался хотя бы один 
«дальнобойный» каждого из четверки.                                                                                     
       По материалам:   http://terrikon.com

Самые необычные ставки 

Провокации с ценами

Новый инвестро ФК Милан
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