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Шановна громадо! За останні 2 місяці ви 
встигли познайомитися з нашою газетою, 
і ми впевнені, що вона подобається чита-
чам та чесно і прозоро надає інфор-
мацію, щодо подій і проблем у місті 
Балаклія та Балаклійському районі. З сво-
го боку прагнемо динамічно розвивати-
ся та регулярно інформувати вас про те, 
що відбувається в нашому з вами рідному 
місті. 

На даний момент ми є єдиним 
друкованим виданням, що  неупередже-
но висвітлює ситуацію у Балаклійському 
районі. Та вимальовується жахлива 
ситуація – місцева влада в цілому і 
зокрема її очільник Масельський С.І., 
всіляко перешкоджають нашій діяльності! 
Вочевидь наявність незалежної преси 
руйнує звичний для цих горе-керівників 
сценарій, за якого вони користуючись 
корупційними схемами систематично 
розкрадають все, що можливо, нехтуючи 
інтересами громади.

Станом на сьогодні склалася ситуація, 
коли на балансі нашого підприємства 
є будівля, яку раніше було пошкоджено 
пожежею. Наше підприємство вирішило 
реконструювати цю будівлю для 
подальшого розміщення там  редакції 
газети. Але для цього необхідно викупити 
земельну ділянку під цією будівлею та 
відповідно до проекту провести будівельні 
роботи. 

Все було гаразд, ми проходили усі 
процедури оформлення земельної 
ділянки, поки не зареєстрували свою 
газету.

Відразу, 27.02.2018 за №01-17/56 завідувач 
сектору містобудування та архітектури 
Балаклійської райдержадміністрації 
Попов О.І. звернувся до Балаклійської 
міської ради про відкликання його ж 
висновку погодження нам  проекту від-
ведення земельної ділянки. Але жодним 
діючим нормативним актом України 
цього не передбачено. Через декілька 
тижнів він відкликав вже і останній свій лист.
Але, перед засіданням міської ради, 

на яку було винесене питання щодо 
надання дозволу на продаж земельної 
ділянки, особисто головою Балаклійської 
РДА Масельським С.І. та заступником 
голови Панасенко В.М. проведено 
«бесіди» з окремими депутатами щодо 
«потрібного» голосування по даному 
питанню. В основному це депутати які 

є залежними від голови адміністрації 
оскільки працюють у бюджетних закладах 
району та виграють тендери. 

Деякі депутати взагалі не прийшли на 
сесію. Так, на теперішній час редакція 
нашої газети вимушена орендувати 
приміщення та нести додаткові 
необґрунтовані витрати, не дивлячись на 
наявність у власності свого приміщення. 
Ми і не підозрювали, що наша влада так 
боїться «вільної» преси. 

А насамперед, місто та район 
«вимирають» від корупції. Молодь їде 
працювати за кордон, дороги відсутні, 
підприємства працюють не на повну 
потужність, тендери продаються за 
«відкати» та багато інших проблемних пи-
тань, які повинні оприлюднювати засоби 
масової інформації та бути лакмусовим 
папірцем для діючої влади.

Але нашій владі, особливо перед 
виборами, не вигідно щоб їх діяльність 
правдиво освітлювали перед їх вибор-
цями. Наша газета не належить жодній 
політичній силі і ми спроможні правдиво 
освітлювати усі події в нашому районі.

Фактично маємо справу з 
перешкоджанням діяльності преси. Такі 
депутати, як Супрун О.Л., Білодід Л.М., 
Пивовар В.М., Руденко М.О., Суслова 
Т.М.,  Атаян М., та інші, виконуючи прямі 
вказівки Масельського С.І., утримуються 
під час голосувань, або просто відсутні 
на засіданнях.

Ми вдячні тим народним обранцям, котрі 
нас підтримали, тим, котрі незважаючи на 
тиск з боку Масельського С.І., приймають 
рішення на користь громади, дбають про 
наявність у Балаклії незалежної преси. І 
таких депутатів - більшість. 

Та лише на ганьбу заслуговують 
вищеназвані громадяни, що 
використовують депутатський мандат 
і голосують за вказівками згори. Ми 
впевнені – таким маріонеткам не місце 
в нашій міськраді! 

Для всебічного висвітлення ситуації 
з тиском на нашу газету, нами були 
запрошені представники ОБСЄ та 
телеканалу ICTV. Сюжет в рамках циклу 
«Надзвичайні новини» незабаром вийде 
в ефір. 

Ми абсолютно впевнені, що зі свавіллям з 
боку Масельського С.І. варто закінчувати! 
Неприпустимо перетворювати міськра-
ду на ляльковий театр, а територію міста 
- на свій маєток. Ті ж депутати, хоча 
вони й не достойні навіть так називатися, 
хто виконує злочинні вказівки, мають 
усвідомити наслідки своїх дій. Як ляльок 
їх використають для власних інтересів, а 
потім як завжди викинуть напризволяще. 
Чи ви думаєте, що ваша діяльність, що 

перешкоджає роботі преси, залишиться 
безкарною?

Дорогі наші читачі! Будьте впевнені, 
що слово правди, чесна інформація і 
неупереджена преса у нашому місті є  
і буде!  
                                                                                                    
Редакція Дані-Інфо

Перешкоджання діяльності пресиЗвернення

23 березня 2017 року на території 
Балаклійського району та м. Балаклія 
Харківської області сталася надзви-
чайна ситуація, пов’язана з пожежею 
та вибухами на складі боєприпасів 
військової частини А1352.

Завдяки злагодженій роботі Харківської 
ОДА, Харківської обласної ради, 
Балаклійської районної державної 
адміністрації, депутатських корпусів 
Балаклійської районної ради, 
Балаклійської міської ради були 
проведені аварійно-відбудовні роботи 
пошкоджених об’єктів, а також за 
рахунок коштів обласного, районного      
та міського бюджетів надано матері-
альну допомогу постраждалим 
мешканцям міста в сумі 45,2 млн. грн.

Але головне те, що під час цих подій 
мешканці міста зазнали значних 
моральних та фізичних страждань, то-
му, що вимушені були вночі покидати 
свої оселі та евакуйовуватися з малень-
кими дітьми та інвалідами. 
 
Враховуючи той факт, що військова 

частина А 1352 знаходиться в 
безпосередній близькості до території 
міста, мешканці відчувають себе в 
небезпеці, так як змушені жити на 
«пороховій діжці». 

 І коли 3 травня 2018 року люди 
знову почули вибухи та звуки сирени 
на території військової частини, всі 
затурбувалися, що знову прийдеться 
пережити те саме і чи зможуть люди 
повернутися в свої уцілілі оселі. 

Балаклійці дуже налякані та стурбовані 
за життя своїх рідних і близьких, вимага-
ють роз’яснень: чому знову сталася 
ця пожежа; чому не вжиті відповідні 
заходи безпеки  у військовій частині 
після минулої трагедії; та  наполягають 
на перенесенні складів зберігання 
боєприпасів з території в/ч А 1352 в 
інше місце, щоб подібна ситуація ніко-
ли більше не повторилася.

Від імені територіальної громади 
м. Балаклія Харківської області 
Балаклійська міська рада звертається 
до Вас з проханням вжити заходи 
щодо забезпечення безпеки 
населення територіальної громади, 
інфраструктури, майна та житла 
на території міста від надзвичайних 
ситуацій, пов’язаних з діяльністю 
військової частини А 1352, а також 
постійно інформувати територіальну 
громаду про стан проведення заходів 
безпеки на території військової частини 
та плани з їх проведення. 

Сподіваємось на розуміння та 
підтримку. 

депутатів Балаклійської 
міської ради 

до Президента України 
Порошенка П.О.

щодо забезпечення 
безпеки мешканців 

територіальної громади 
м. Балаклія Харківської 

області
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Наша редакція відвідала Чкаловське ОТГ щоб 
на власні очі побачити переваги нової громади.

Близько двох років тому у мальовничому 
селищі міського типу Чкаловське 
Чугуївського району було створено 
Чкаловську селищну об'єднану терито-
ріальну громаду. Депутатський корпус 
громади у складі 26 депутатів та 
виконавчий комітет селищної ради 
роботу розпочинали з чистого аркушу. 
Адміністративна реформа докорінно 
змінила роль і значення органів місце-
вого самоуправління. Та нове завжди 
приживається важко. На багато питань 
потрібно було самостійно шукати 
відповідь. Необхідно було створити 
принципово нову якісну систему управ-
ління новоутвореною громадою.

Зважаючи на шалений опір та пере-
шкоди з боку районної адміністрації, 
повноцінно Територіальна громада по-
чала функціонувати з 01.01.2017р. Безліч 
проблем, що залишились у спадок з 
минулого, потребували вирішення! Для 
оперативної та результативної роботи 
були створені  структурні підрозділи уп-
равління  громадою:
   - загальний;
   - фінансово-господарський;
   - гуманітарний;
   - праці та соціального захисту;
   - комунальної власності та земельних 

відносин;
   - державної реєстрації та освіти.

У середині травня цього року Чкаловська 
селищна ОТГ відзначає перші два роки 
свого існування. І хай зроблено далеко 
не все, що би хотілося, перші здобутки 
є досить вагомими. Значно зміцніла 
матеріально-технічна база в галузях 
комунальної служби, освіти, медицини: 
придбаний новий сучасний сміттєвоз на 
базі автомобіля МАЗ на 18 м3 та новий 
екскаватор, виконаний довгоочікуваний 
ремонт водонапірної башти Рожновсь-
кого в селі Леб'яже, на що витрачено 
майже півмільйона гривень. Раніше про 
таку техніку з мізерними бюджетами 
селищних рад можна було тільки мріяти! 

Обслуговує вона всі населені пункти, які 
входять до Чкаловської селищної ОТГ. 
Виконано капітальний ремонт за новими 

європейськими стандартами Леб'язької 
та Чкаловської амбулаторії. Активно 
відбувається процес енергомодернізації 
всіх навчальних та дошкільних закладів 
населених пунктів громади. Тільки на 
облаштування сучасного кабінету фі-
зики для Коробчинського НВК було 
виділено 240 387,00 грн. та 100 000 грн. на 
дитячий майданчик! Школи поповнилися 
новими сучасними засобами навчання, 
а в місцеві ФАПи та амбулаторії було 
придбано новітнє медичне обладнання. 
З моменту створення ОТГ бюджет гро-

мад зріс у 10 разів – з 10млн.грн до початку 
створення ОТГ до 100.млн.грн на сьогодні.

На території ОТГ діють всі Будинки 
культури і сільські клуби, успішно працює 
нова селищна бібліотечна система. 
Створено відділення соціальної допомоги 
сільським мешканцям, в якому працює 26 
фахівців. Регулярно надається допомога 
пільговим категоріям громадян: воїнам 
АТО, внутрішньо переміщеним особам. 
За кошти бюджету Чкаловської ОТГ меш-
канці з обмеженими можливостями 
забезпечені засобами пересування. 
Є і нововведення: техпрацівники шкіл 
вперше отримали матеріальну допомогу 
на оздоровлення, а жінки, які народили 
немовлят, тепер отримують від громади 

по 2000 тис. грн. у вигляді одноразової 
допомоги.
Основними напрямками діяльності 

Чкаловської ОТГ на 2018 рік стануть: 
відкриття відділення Пенсійного Фонду 
України, проведення капітальних ремон-
тів загальноосвітніх навчальних закладів 
громади та придбання сучасного нав-
чального обладнання, ремонт доріг в 
населених пунктах громади, будівництво 
міні-котелень в смт Чкаловське, придбан-
ня сучасних спеціалізованих автомобілів 
для КП «Центр первинної медико-
соціальної допомоги», відкриття дитячого 
садку при Базаліївській школі, тощо. 

Для смт Чкаловське, а також для с. 
Гаврилівки, Миколаївки, Нової Гнилиці, 
Дослідного, Іванівки та інших населених 
пунктів, які увійшли в ОТГ, нове життя 
вже розпочалося! Вони, докладаючи 
неабияких зусиль, послідовно крокують у 
майбутнє! А що ж Балаклія? Як бачимо 
селища міського типу швидше рухаються 
шляхами реформ, ніж ми! 
Насправді до 2020 року включно на всій 

території Україні будуть створень ОТГ – ті, 
хто не хоче зробити це добровільно, будуть 
змушені за два роки робити примусово. Та 
вочевидь очільник нашої РДА Масельский 
займає пасивну позицію, немовби кажучи 
нам – ви, мешканці Балаклії почекайте ще 
2 роки, поживіть без нормальних доріг, без 
благоустрою міста, а потім все буде. 
Безперечно, для створення ОТГ дуже 

важливою є наявність лідера, бо багато 
що залежить від Голови.
Для впровадження реальних змін у 

нашому житті потрібно лише три умови:
 - вірити у зміни; 
 - знати про переваги цих змін;
 - мати змогу втілювати їх у життя;
Сподіваємося, що ми вже впритул 

підійшли до останньої з цих трьох умов. 
Тому ОТГ у Балаклії – бути!
Всі бажаючі дізнатися більше про створе-

ня та функціонування ОТГ у Чкаловському, 
мають змогу поспілкуватися з її Головою 
- Соловйовим Віктором Дмитровичем, 
контактний тел(067)545-13-31

Автор: Радакція Дані-інфо

Майбутнє починається сьогодні

Вітаємо мешканців села Яковенкове 
з Днем села! Бажаємо розвитку та 
процвітання!

За вагомий внесок у соціально-
економічний розвиток територіальної 
громади, сумлінну працю та з нагоди 
святкування Дня села Яковенкове 
подяками голови райдержадміністрації 
та голови районної ради були відзначені 
мешканці села, які активно працювали 
не покладаючи рук на благо своєї ма-
ленької батьківщини.
Але найприємнішим подарунком для 

місцевих жителів була довгоочікувана по-

дія  -  відкриття нового дитячого майданчику. 
На придбання всього комплексу 
витрачено понад 100 тис. грн., ігрова 
зона обладнана багатофункціональною 
гіркою, гойдалками та каруселями, 
для відпочивальників встановлені зручні      
лавки.

   Як запевнив Яковенківський сільський 
голова Іван Кривоніс, це лише початок 
благоустрою центра села. Найближчим 
часом будуть встановлені спортивні 
тренажери, альтанки, здійснено сучасне 
освітлення, побудовано роликові доріжки 
та інше.

День села
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У третій четвер травня в Україні відзнача-
ють День вишиванки. Цього року свято 
випало на 17 травня. Ми підготували 
історію, особливості традицій різних 
регіонів і інші цікаві факти про українську 
вишиванку.
Вишиванка для українців – могутній 

символ благополуччя в родині, а свято 
вишиванки символізує національну 
єдність. У цей день влаштовують марші 
вишиванок по всій Україні.

Ідею акції Всесвітній день вишиванки 
в 2006 році запропонувала студентка 
факультету історії, політології та 
міжнародних відносин Чернівецького 
національного університету імені Юрія 
Федьковича Леся Воронюк.

Географія вишиванки
Сорочки на Полтавщині вишиваються 

головним чином білими нитками, дуже 
рідко червоними або сірими.

Техніка вишивання Харківської області 
має дуже багато спільного з формами 
вишивки, які встановилися в центральних 
областях України, але їй властиві і 
зовсім своєрідні поліхромні рельєфні 
орнаменти, створювані напівхрестиком 
або хрестиком.

Вишивки Полісся – прості й чіткі 
за композицією. Ромбовидна лінія 
геометричного візерунка повторюється 
кілька разів. Вишивка червоною ниткою 
по білому-сірому тлі льняної полотнини – 
графічно чітка.

Своєрідною вишивкою здавна славилася 
Волинь. Візерунки геометричні, чіткі і 
прості за композицією. Чіткість ритму 
посилюється однобарвністю вишивок, 
виконаних червоною ниткою на біло-сірій 
полотнині.

Для Чернігівської області характерні білі 
вишивки. Геометричний або рослинний 
орнамент вишивається білими нитками 
або ж із украпленням червоного і чорного. 
Виконується дуже дрібними стібками.
У південних областях України техніка 

вишивки має багато спільного з уста-
леними правилами центральних райо-
нів, однак їй властиві і цілком своєрідні 
поліхромні орнаменти, виконувані на-
півхрестиком або хрестиком.

Для подільських сорочок характерні 
барвистість і різноманітність швів. Типовим 
є стібок “павуком”, яким позначають 
вставки на рукави, клинці. В орнаментах 
подільських вишивок переважає один 
колір – чорний з великим або меншим 
украпленням червоного, синього жовтого 
або зеленого.

На півдні Тернопільської області типо-
вою є вишивка бавовняними нитками зі 
згущеними стібками: окремі елементи 
обводятся кольоровими нитками, 
що забезпечує високий рельєф та 
кольоровий ефект.

Велике багатство технік вишивання 
характерно для Вінницької області: низь, 
хрестик, вишивка розписом, настилан-
ня, верхошов, зерновий вивід, вирізуван-
ня; різноманітні види чорних, білих і 
кольорових стібків.

Характерною рисою етнографічного 

району Карпат і Прикарпаття є велика 
кількість окремих частин регіону зі своїм 
колоритом. Кожне село відрізняється від 
інших своєрідністю вишивки, багатством 
орнаменту і неповторністю квітів.

У народній вишивці Львівської області 
використовуються різноманітні типи 
візерунків. У південних районах орна-
мент вишивок геометричний, білий фон 
не заповнюється, що додає візерункам 
прозорість і легкість.

На Буковині крім рослинних і 
геометричних мотивів користуються 
популярністю і зображення тварин, 
вишитих гладдю (білою), дрібним хре-
стиком, штаповкою, крученим швом. 
Вишивальний матеріал – бісер, шовк, 
вовна, срібні і золоті нитки, металеві 
блискітки.

Гуцульські вишивки характеризуються 
розмаїтістю геометричних і рослинних 
візерунків, багатством сполучень квітів, 
головним чином червоного з жовтим і 
зеленим, причому домінує червоний ко
лір.                                                                                   
 За матеріалами facty.ictv.ua

День вишиванки

В совершении преступления малолетнего злоумышлен-
ника разоблачили работники Балаклейского отдела 
полиции.
О краже в полицию сообщил 54-летний житель районного 

центра. Мужчина рассказал, что неизвестный украл 
велосипед, который он оставил во дворе собственного 
дома.
В ходе проведения первоочередных мероприятий 

инспекторы по делам несовершеннолетних установили 
личность подозреваемого. Им оказался 11-летний под-

росток, житель Балаклеи.
Вещественное доказательство изъято и возвращено 

владельцу.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 

185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Поскольку парень 
не достиг возраста, с которого наступаетуголовная ответст-
венность, ему грозят принудительные меры воспитатель-
ного характера. Следственные действия продолжаются.
 Інформація надана Балаклійським Районним відділом 

МВС України

На Харьковщине мальчик совершил кражу велосипеда

15 травня о 02:41 на номер «101» надійшло повідомлення про 
пожежу у приватному будинку на вул. Центральній, 62 у селі 
Мілова Балаклійського району Харківщини. Зателефону-
вали сусіди, котрі побачили вогонь.
До місця виклику були направлені рятувальники 42-ї 

Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС. На момент 
їх прибуття вогнем повністю була охоплена прибудова до 
хати, з якої полум’я перекинулось на її дах. Загальна площа 
пожежі склала близько 50 кв.м.

До ліквідації цієї надзвичайної події приступили 5 вогнебор-
ців, котрі на підлозі прибудови відшукали тіло господаря, 1964 
року народження, без ознак життя.
О 03:38 пожежу вдалось локалізували, а о 05:46 – повністю 

приборкати. Рятувальники зробили все можливе, аби 
врятувати внутрішні приміщення будинку від пошкодження 
вогнем.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
    ГУ ДСНС України у Харківській області

Під час пожежі загинув 54-річний чоловік

Як повідомили Depo.Харків у відділі комунікації ГУНП України 
в Харківській області, в помешканні 32-річного мешканця 
селища Андріївка оперуповноважені Балаклійського відділу 
поліції виявили три пляшки з наркотичною речовиною.
За відомостями поліції, під час проведення санкціонованого 

обшуку житла чоловіка працівники карного розшуку вилучили 
пляшки з рідиною коричневого кольору з характерним 
запахом розчинника. Зі слів господаря будинку, вилученою 
речовиною є опій. Наркотики чоловік виготовив для власного 

споживання без мети збуту.
Як з’ясувалося, зловмисник раніше притягувався до кри-

мінальної відповідальності та мав судимість за злочини, 
пов’язані з незаконним обігом наркотиків.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 

1 ст. 309 кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує 
покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. 
                                                                                       
За матеріалами depo.ua

Наркомани на городі
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У 2018 році відзначається 27 травня

День Святої Трійці (День Зіслання Святого Духа, Зелена неділя, 
П’ятдесятниця) — одне з головних християнських свят, яке у 
православ’ї входить до числа основних релігійних свят. В Україні 
Трійця є державним святом. 

День Святої Трійці святкується через 7 тижнів після Пасхи в пам’ять 
Зішестя Святого Духа на апостолів і присвячене прославлянню 
Святої Трійці. 

Назву П’ятдесятниці свято одержало тому, що зішестя Святого 
Духа на апостолів сталося в старозавітне свято П’ятдесятниці, 
встановлене в пам’ять про дарування єврейському народові 
Закону при горі Синай. Воно святкувалося в 50-й день після 
Великодня і припадало на закінчення жнив і збирання плодів, 
перші з яких приносилися в жертву в храмі. Того дня всі 
апостоли разом із Божою Матір’ю й іншими учнями Христовими 
перебували в Єрусалимській світлиці. Була третя година дня, 
за єврейським часом, тобто, по-нашому — дев’ята година 
ранку. Раптом зробився шум з неба, ніби від сильного вітру, 
що несеться, і наповнився ним увесь будинок, де перебували 
учні Христові. І з’явилися вогненні язики, й почили (зупинилися) 
по одному на кожному з них. Усі сповнилися Духа Святого й 
почали прославляти Бога на різних мовах, яких не знали. Так Дух 
Святий, за обітницею Спасителя, зійшов на апостолів у вигляді 
вогненних язиків у знак того, що Він дав апостолам здатність і 
силу для проповіді Христового вчення всім народам; зійшов 
же у вигляді вогню в знак того, що має силу обпалювати гріхи й 
очищати, освячувати й зігрівати душі. 

Перший день П’ятдесятниці, тобто неділю, Церква присвячує на 
славу Пресвятої Тройці; і цей день у народі називається Троїциним 
днем, а другий, тобто понеділок, — на славу Духа Святого, від 
чого називається Духовим днем. 

Святкування дня Святого Духа Церква починає, як правило, 
вечірнім богослужінням у день Тройці. На цьому богослужінні 
з колінопреклонінням читаються благальні молитви Василія 
Великого, в яких ми сповідуємо гріхи наші перед Отцем 
Небесним і, ради великої жертви Сина Його, благаємо 
помилування; просимо також Господа Ісуса Христа дарувати 
нам Божественного Духа, на просвіщення і зміцнення душ 
наших, і, нарешті, молимося за спочилих батьків і братів наших, 
щоб упокоїв їх Господь у місці світлому, квітучому і спокійному. 

Здавна існує традиція прикрашати в цей день будинки й храми 
зеленими гілочками та квітами. Звичай цей успадкований 
від Старозавітної Церкви, коли в день П’ятдесятниці будинки 
й синагоги прикрашалися зеленню на згадку про те, як при 
Синайській горі все квітло й зеленіло в день отримання Мойсеєм 
скрижалей Закону. Сіонська світлиця, де на апостолів зійшов 
Святий Дух, у той час, згідно звичаю, теж була прикрашена 
гілками дерев і квітами. 

За старих часів люди зустрічали цей день дуже урочисто. 
Зранку господині займалися хатніми справами, готували 
святкове застілля. Коли всі господарські справи було зроблено, 
люди вбиралися у святковий одяг, сідали в хаті й чекали, поки 
вдарять церковні дзвони. Ударить дзвін — блага звістка. Тоді всі 
побожно хрестяться й ідуть до церкви. Кожна дівчина відповідно 
до святкового звичаю несла в руках свіжі квіти. Ідучи до церкви, 
люди радо вітають одне одного зі святою неділею. Після служби 
Божої за старих часів відбувався хресний хід до криниць, щоб 
освятити їх, окропивши свяченою водою. 

Після церковних урочистостей молодь збирається разом і 
починає розваги: пісні, жарти, хороводи. Свято триває до пізньої 
ночі. 

Це свято у селян було пов’язане з купою прикмет і обрядів. 
Головною прикметою вважалося, що до Трійці всі повинні були 
відсіятися і припинити посадку на городах. Так як після Трійці ду-
же часто встановлювалася суха спекотна погода, і що не 

посади — вже не приймалося, земля ставала сухою. Трійця була 
для селян своєрідним переходом від посівної до жнив. І перше, 
що починали робити після Трійці — готуватися до сінокосу. 
                                                                             
 За матеріалами Ukraine-in.ua

День Святої Трійці

В день, когда Вселенская Православная 
Церковь вспоминает о даровании ей 
Святого Духа, я обращаюсь ко всем 
христианам с призывом поблагодарить 
Небесного Бога Отца за то, что Он 
избрал нас быть наследниками Царствия 
Небесного через принятие Его благодати. 
Промысел Божий состоит в том, чтобы 
дары Святого Духа каждый человек 
получал через Святую Церковь, которую 
основал Бог почти две тысячи лет назад 
в день Святой Пятидесятницы. Членами 
этой Единой, Святой, Соборной и 
Апостольской Церкви все мы есть через 
святое Крещение. Господь благодатью 
удивительно объединяет самых разных 
людей, рожденных от воды и Духа, 
создавая из них свою Церковь. По 
образному выражению святого Апостола 
Павла эта Церковь есть тело, в котором 
каждый христианин важен, а Глава 
этого тела – Христос (см. 1 Кор. 12, 12). 
В Церковном теле все христиане Святым 
Духом находятся в единстве между 
собой и со Христом. Свидетельством 
этого единства является любовь к Богу и 
к ближнему, ведь Сам Господь дал нам 
этот знак, наставляя: «По тому узнают, 
что вы мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (Ин. 13, 35).

Праздник Пятидесятницы дает каждому 
из нас надежду на мир. В этот день мы 
коленопреклоненно молим Господа 
послать на украинскую землю и на ее 
народ благодать Святого Духа, плодами 
которого является любовь, радость и мир 
(см. Гал. 5, 22). Если наша молитва будет 

искренней, то Дух Святой обязательно 
вылечит все разделения.
Благодать Господа нашего Иисуса 

Христа, и любовь Бога Отца, и причастие 
Святаго Духа да прибудет со всеми нами.
Настоятель
Свято-Успенского храма города 

Балаклея
Протоиерей Александр Матвеенко

Дорогие братья и сестры!
В преддверии Великого Праздника 

Пятидесятницы Святая Вселенская 
Православная Церковь   воспоминает 
всех усопших, установив Троицкую 
родительскую субботу.  
26 мая (суббота) в 8.00 в храмах 

будут совершаться  Заупокойные 
Божественные Литургии и Панихиды.
27 мая (воскресенье) – 8.00 – 

Божественная Литургия.
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

Поздравление на праздник Святой 
Троицы.

Вихідні дні на Трійцю
В Україні буде 3 
державних вихідних на 
Трійцю. 
Українці матимуть вихідні 
дні 26, 27, 28 травня.
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– Че морда такая 
набитая?
– Да один качок 
штангу уронил…
– Тебе на рожу???
– Да нет, себе на 
ногу…
– Так в чем дело?
– А я засмеялся…
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Разместите в сетке стандартный комплект кораблей морского 
боя, чтобы клетки с кораблями не касались даже углом. Числа 
вне сетки означают количество клеток, занятых кораблями, в 
соответствующей строчке или столбике. Некоторые фрагменты 
кораблей, а также вода - клетка без кораблей - уже отмечены в 
сетке. 

Морской бой

Один му-
жик устал 
уже намёки 
подавать одной 
неуговариваемой 
девушке. Не 
выдержал и пишет ей 
СМС: «Давай хоть за 
деньги переспим»
Она ему: «у меня нет 
денег»
Он ей: «я плачу»
Она ему: «не плачь, 
всё будет хорошо.»

***
- Скажите, вы знаете 
эту женщину?
- Поверхностно. Был 
её мужем 15 лет.
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По факту проигранного матча с Шахтером в Киеве украинским 
болельщикам очевидно было интересно узнать, как же по 
мнению президента киевского клуба Игоря Суркиса стоит 
оценивать завершившийся сезон. Точнее сказать, как его 
оценивать понятно и пятилетнему ребенку, но всегда любопытно, 
как можно с помощью красивых фраз выдать желаемое за 
действительное, а проваленный сезон окрестить успешным.

Непосредственно результаты Динамо в этом сезоне иначе 
как провальными и не назовешь – чемпионат и кубок страны 
проиграны, причем проиграны без особых шансов. Выступ-
ление киевского клуба в еврокубках также успехом назвать 
тяжело, особенно если вспомнить, что и греческий АЕК в 1/16 
Лиги Европы был пройден «со скрипом», лишь благодаря 
преимуществу выездных голов. Так о каком же прогрессе 
вещает нам одиозный Игорь Михайлович? 
Возможно о неплохой статистике личных встреч с донецким 

конкурентом? Но за матчи с Шахтером начисляется то же 
количество очков, что и за поединки с условной Ворсклой. И 
то, насколько в итоге Динамо отстало от Шахтера в турнирной 
таблице, демонстрирует уровень игры киевлян именно в матчах 
с остальными соперниками.

Президент киевского клуба красочно описывал прогресс 
молодежи. Только вот вопрос -о каком таком реальном 
прогрессе идет речь? То, что Цыганков одаренный футболист 
было известно и до этого сезона, Бурда не показал действитель-
но высокого класса игры в обороне. Шапаренко прогрес-
сирует, однако развитие одного исполнителя, пусть даже и 
важного для построения игры в центре поля, вряд ли можно 
назвать прогрессом команды.

В результате как всегда, руководство Динамо Киев пытается 
оправдать явные неудачи мифическим прогрессом и верой в 
светлое будущее. А ведь киевскому клубу представлять Украину 
на евроарене! И нет ни малейших предпосылок к улучшению 
результата. 
Ведь в наличии лишь 3-4 действительно классных исполнителя 

- Цыганков, Вербич, Кендзера, в перспективе - Шапаренко, 
все остальные - игроки в лучшем случаи уровня Лиги Европы, 
и то далеко не финальных ее стадий. Дополняется этот 
«прогрессирующий» балаган специалистом, квалификация 
которого идеально подошла бы общеобразовательной школе 
для проведения уроков физкультуры. 
 Так что пока Суркис вещает о прогрессе, мы с нетерпением 

ожидаем следующего сезона. И почему то думается, что 
поражение от Шкендербеу в сезоне текущем - далеко не 
предел. Ведь прогресс Динамо - не остановить!

Автор: Чередниченко Сергей

Прогресс без результата.

Станом на сьогодні у нашому місті відсутній професійний клуб, 
тож любителі спорту №1 мають змогу насолоджуватися  матчами 
лише переглядаючи трансляції з телеканалів або Інтернету. 
Багато хто вважає, що в сучасних умовах важкої економічної 

ситуації існування футбольного клубу в маленькому місті 
або смт взагалі неможливе. Та на щастя, існують приклади 
функціонування команди і дитячої академії навіть на селі. 
Розглянемо їх, та пофантазуємо, який клуб міг би бути у Балаклії.
Одразу визначимось, що звертаємо увагу лише на професійні 

футбольні клуби з міст та смт з населенням не більше 50 000 осіб, 
адже саме вони можуть слугувати прикладом для нашого міста.
У Вищій лізі таких команд нема, представники провінції 

змагаються на рівні Першої та Другої ліги.

Перша ліга

1. Інгулець. Футбольний клуб з смт Петрове Кіровоградсь-
кої області, населення смт-7,5 тис.осіб. Незважаючи на скромні 
розміри місця дислокації, Інгулець є одним з лідерів Першої 
ліги та має чіткі плани підвищитися в класі. Президент клубу, 
Олександр Поворознюк, навіть мріє вже про поєдинки у Лізі 
Європи.

2. Гірник-Спорт, з міста Горішні Плавні на Полтавщині. 
Населення колишнього Комсомольська близько 50 тис.осіб, а 
клуб є стабільним середняком першого дивізіону.

3. ФК Балкани, с.Зоря Саратського району Одеської 
області. Сільська команда рік тому вийшла до Першої ліги та 
закріпилася на новому рівні. За домашніми поєдинками тут 
спостерігає не тільки місцева публіка-з усіх навколишніх селищ 
люди їздять! А населення самого села складає 5,5 тис. осіб.

4. Нафтовик з Охтирки. 46-тисячне містечко на Сумщині 
давно випереджає обласний центр у розвитку футболу, 
команда давно й стабільно грає у Першій лізі, виходила й до 
Вищої. Цей сезон склався невдало, але немає сумніву-футболу 
в Охтирці бути.

ФК Рух (Винники) та ФК Колос (Ковалівка) не можуть бути 
прикладом, бо Винники фактично є передмістям Львова, а 
Ковалівка - інша історія, варта окремого матеріалу.

Друга ліга

1. ФК Агробізнес,  клуб з міста Волочиськ Хмельницької 
області, є беззаперечним лідером «західної» групи Другої ліги та 
давно гарантував собі підвищення в класі. Населення міста-20 
тис.осіб.

2. НК Енергія, команда з Нової Каховки веде відчайдушну 
боротьбу за вихід до Першої ліги. Населення міста складає 46 
тис. осіб.

3. Мир з Горностаївки Херсонської області. 7-тисячне смт 
давно представлено клубом другої ліги.

Як бачимо створення і розвиток професійного футбольного 
клубу у містах масштабу Балаклії та навіть у смт та на селі 
абсолютно реальне. Звичайно за умови бажання місцевих 
бізнесменів зробити цю велику справу. Необхідна також 
підтримка з боку місцевої влади.

І можливо колись будемо спостерігати за матчами не по 
телевізору, а на стадіоні, а наш рідний клуб даватиме бій у Кубку 
України Шахтарю чи Динамо? Чом би й ні?

Автор: Чередниченко Сергій

Футбол маленького міста - 
фантастика чи реальність?
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На сегодняшний день трудно 
представить себе технологию 
выращивания какой-либо куль-
туры без использования корне-
вых или внекорневых подкормок 
— всегда нужно проводить 
комплексную работу как по 
листу, так и под корень. Но не 
стоит забывать, что используя 
удобрения, содержащие микро-
элементы, лучше остановить 
выбор на препаратах для 
листовых подкормок. Ведь дав-
но известно, что отдельные пи-
тательные элементы слабо 
перемещаются в растении и 
эффективнее поглощаются лис-
товой поверхностью, поэтому 
результат после проведения 
внекорневых обработок заме тен 
уже по прошествии небольшого 
периода времени.

На рынке удобрений сегодня 
представлено множество 
всевозможных препаратов 
разных производителей, и 
каждый обещает потрясающий 
эффект. У конечного потре-
бителя возникает вопрос: «Как 
же не заблудиться в этом океане 
разнообразных препаратов 
и найти именно тот, который 
отвечает конкретно моим 
потребностям?» Чтобы ответить 
на этот вопрос, можно восполь-
зоваться старым одесским 
выражением «Ищите выгоду». 
Это значит, что если вы решили 
расстаться со своими кровными, 
товар должен быть 

высочайшего качества по очень 
хорошей цене. И обязательно 
лучше того, что вчера купил ваш 
сосед. Согласитесь, все любят 
выгодные покупки.

Если речь идет о минеральных 
удобрениях, всегда будет 
востребован препарат высокого 
качества по выгодной цене, 
который имеет существенные 
преимущества перед ана-
логами. Именно о таком пре-
парате как Плантатор® мы с 
вами и  поговорим.

На сегодняшний день пре-
параты серии Плантатор® 
представлены в 5 позициях и 5 
разных формулах. Для удобства 
конечного потребителя и ясности, 
какой препарат когда приме-
нять, их названия совпадают с 
фазами развития растений:

Плантатор® Начало ве гетации 
30.10.10 
применя ется во всех фазах 

вегета ции, когда требуется азот 
и нужно нагнать вегетатив ную 
массу. Благодаря оптимально му 
содержанию азота он стимули-
рует интенсивный рост и разви-
тие молодых органов и растений;

Плантатор® Цветение и 
бутонизация 10.54.10 
помимо подкор мки в указанную 

фазу, применя ется еще и для 
лучшего укорене ния рассады 
или во время подго товки озимых 

культур к зимовке;

Плантатор® Завязь 0.25.50  
обес печивает высокую завязь 

плодов, предупреждает ее 
опадание, улуч шает вызревание 
многолетней дре весины 
плодовых культур. Этот препарат 
уверенно можно реко  мендовать 
после уборки урожая в саду, 
когда нужно подготовить деревья 
ко входу в зиму, для повыше ния их 
морозоустойчивости;

Плантатор® Рост плодов
20.20.20 
 универсальная форму ляция 

для поддержки культур во всех 
фазах вегетации, кроме  за-
вершающей;

Плантатор®Дозревание плодов 
5.15.45
отвечает за  товарный вид уро-

жая, накопление полезных са-
харов в плодах и улучшение их 
лежкости.

Для удобства как крупных, так 
и небольших производителей 
препараты серии Плантатор® 
представлены в 3 видах упаковки: 
25 г, 1 кг и 5 кг, так что каждый 
аграрий может найти под- 
ходящий для него вариант. А залог 
финансовой рентабельности 
использования препарата — 
экономные нормы расхода: 
5 г/2 л воды и 25 г/10 л воды на ма-

лых площадях и, соответственно, 
150–200 г/100 л воды в условиях 
защищенного грунта и 250–
300 г/100 л воды при работе в 
открытом грунте.

Полезно и эффективно
Главное, на что следует 

обращать внимание перед 
покупкой удобрений — их сос-
тав. Даже если человек ничего 
не понимает в химии, он все 
равно внимательно прочитает 
состав шампуня, лежа в ванной. 
А когда речь идет о минеральных 
удобрениях, их состав нужно 
изучить именно перед покупкой, 
а не когда-нибудь на досуге.

В состав Плантатора® входят 
макроэлементы (N, P, K), 
мезоэлемен- ты (Са, Mg, S) и 
микроэлементы (Fe, B, Cu, Mo). А 
дополнительные преимущества 
этим препаратам обеспечи-
вает то, что помимо основных                     

ПЛАНТАТОР
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элементов питания, они 
содержат аминокислоты, 
фитогормоны, витамины и 
прилипатель, который пре-
дотвратит непродуктивные по-
тери во время внесения. В чем 
же их польза?

Из школьного курса биологии 
многие помнят, что аминокис-
лоты — это кирпичики, из которых 
строятся белки. Другими сло-
вами, белки представляют со-
бой определенную после-до-
вательность аминокислот. И 
если из этой последовательнос-
ти выпадает хотя бы одна 
аминокислота, создание белка 
становится невозможным. А 
белки, как известно — основа 
всего живого.
На сегодняшний день в 

мире известно более сотни 
аминокислот, но в состав 
растительных белков входят 
лишь 20. Большинство из 
них растения синтезируют 
самостоятельно в ходе при-
родных физиологических 
процессов. Однако стоит на-
помнить, что определенные 
аминокислоты отвечают за 
строение конкретных видов 
белков, поэтому, увеличивая 
концентрацию аминокислот, 
мы непосредственно влияем на 
физиологические процессы, 
протекающие в растительном 
организме.

В состав  Плантатора® входят 
такие аминокислоты, как 
глицин, аргинин и триптофан. 
Глицин отвечает за образование 
структурных белков, особенность 
которых заключается в 

способности к высвобождению 
в стрессовых для растения 
ситуациях, таких как засуха, 
избыточное засоление почвы 
или пониженная температура. 
Т. е. они увеличивают 
засухоустойчивость растений, 
а засухи, как известно — 
неблагоприятный фактор, 
который актуален абсолютно 
для всех регионов нашей 
страны. Аргинин помогает 
транспортировать питательные 
элементы и отвечает за устойчи- 
вость растений к заморозкам и 
пони- женным температурам. 
Триптофан же отвечает за 
успешное укоренение и раз- 
витие корневой системы.

Входящие в состав препарата 
фитогормоны можно сравнить 
с огромным мегаполисом, в 
котором за каждый процесс 
отвечает отдельная служба. В 
растительном организме за все 

отвечают фитогормоны. Аукси-
ны, к примеру — за рост и развитие 
корневой системы растения. 
Гиббереллины ответственны за 
накопление биомассы расте-
ния, цитокинины — за деление 
клеток, т. е. интенсивность роста.

А что первым приходит в 
голову, когда мы говорим о 
витаминах? Наверное, то, что 
они полезны. Однако важно 
понять, какой смысл вкладыва- 
ется в это слово. «Полезно» 
— это то, что нам помогает. 
Витамины как раз и выполняют 
вспомогательную функцию — 
они помогают поглощать и ус- 
ваивать питательные элементы. 
Например, витамины серии 
РР помогают поглощать и 
транспортировать по растению 
фосфор, а витамин В1 отвечает 
за распределение и поглощение 
растением серы.

Швейцарский механизм

Все компоненты, входящие в со- 
став Плантатора®, работают, 
как отлаженный швейцарский 
механизм. Дополняя друг друга, 
они обеспечивают эффект 
синергии — не конфликтуют 
между собой, а усиливают дей- 
ствие один другого, обеспечивая 
высокую эффективность.  Выб-
рав препараты этой серии, вы 
гарантируете своим культурам 
здоровый и активный рост, а 
себя обеспечиваете весомой 
прибавкой урожая и избавляе-
тесь от постоянных затрат на 
внесение разных элементов 
питания.

Спрашивайте в торговых точках 
Вашего региона!
Тел.: 067-419-82-71
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 Авто/мото

    Продам авто, BMW 730i, 
90г.вып, хор.сост, ГБО, 
USB-музыка, тонировка, 
4 эл.стеклопод, эл.люк, 
ксенон, тит.диски, 
0502954653

Продам авто IFA - cтекло 
переднее, т/бак емк. 
200л, тент. 0993108114

Недвижимость

Продам или обменяю 
4-х комн. квартиру в п. 
Донец 2/5. Отопление 
э л е к т р и ч е с к о е . 
т.0661360429

Разное

   Продам коляску 3 в 1. 
Состояние хорошее. 
Цена 2500 грн.
0509711106

Продается тренажер 
Орбитрек, состояние 
нового.
0500514588 

Продается стенка 
полированая темная,в 
хорошем состоянии!
Не дорого!
0500514588

Ц в е т о м у з ы к а л ь н а я 
приставка 
ЦМП-2-МИРАЖ. 
В отличном состоянии, 
классно впишется в 
барные стойки кафе!
0500514588

Услуги

 Бригада из 2-х женщин 
выполнит ремонтные 
работы домов,  офисов. 
тел. 0955347992

Сварщик выполнит 
все виды сварочных 
работ. Двери, стелажи, 
мангалы, лестницы, 
трубопроводы и многое 
другое
тел.099-482-44-75

Работа

Требуется кассир в 
ломбард. Частичная 
занятость, на замену. 
Вопросы по тел. 
095-497-99-99

ОВЕН 
(21.03-20.04)
Овны вряд ли усидят дома в 
первую половину недели. 

Наверняка вас пригласят в свою 
компанию друзья. Это хорошее 
время для веселых дружеских встреч, 
поездок, новых знакомств. Чем 
активнее вы будете себя вести, тем 
больше новых друзей у вас появится. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04-20.05)
В первой половине недели 

Тельцы могут порадовать себя теми 
покупками, о которых давно мечтали. 
Для воплощения мечты у вас будет 
достаточно финансовых средств. 
Например, вы могли бы купить 
туристическую путевку или побывать 
в экзотическом месте. Потребность 
в необычных и ярких впечатлениях бу-
дет необычайно сильна.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-21.06) 
В первой половине недели 
Близнецы почувствуют в 

себе усиление интеллектуальной 
активности. Тяга к духовным знаниям, 
стремление к некоему идеалу может 
побудить вас к изучению серьезных 
глубоких знаний. Это время, когда 
стоит интересоваться вопросами 
религии, поисками любви.
 

РАК 
(22.06-22.07)
Первая половина недели 
пробуждает в Раках 

интерес ко всему непознанному, 
таинственному, загадочному. Это 
прекрасное время для углубления 
в изучение эзотерических наук, 
психологии, любой научно-
исследовательской работы. Уси-
ливаются ваши сексуальные 
потребности. 

ЛЕВ 
(23.07-23.08)
В первой половине недели 
Львы будут пользоваться 

возросшей общественной попу-
лярностью, симпатией и уважением. 
Старайтесь как можно больше 
времени проводить, в компании 
друзей и тех людей, которые близки 
вам по духу.

ДЕВА 
(24.08-23.09)
Девам в первой половине 
недели рекомендуется 

сосредоточиться на своих семейных 
и служебных обязанностях. Можно 
наводить порядок в доме, заниматься 
уборкой помещений, раскладывать 
вещи по полочкам и шкафчикам.

ВЕСЫ 
(24.09-23.10)
Весы в первой половине 
недели почувствуют в 

себе усиление мечтательности и 
поэтичности. Романтические чувства 
захватят ваше воображение, захочет-
ся дарить свою любовь возлюблен-
ным, детям, всем, кто близок и дорог. 

СКОРПИОН 
(24.10-22.11) 
В первой половине недели 
у Скорпионов установятся 

гармоничные отношения в семье, 
с близкими родственниками, 
родителями. Звезды советуют 
приобретать крупные покупки для 
дома, украшать свое жилище, делать 
его уютнее и теплее. Это прекрасное 
время для семейных встреч и прие-
ма гостей.
        

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
В первой половине 
недели многие Стрель-

цы смогут восстановить давно 
испорченные отношения с не-
которыми родственниками, сосе-
дями и приятелями. Вы легко и 
непринужденно вступаете в контакты 
с совершенно разными людьми, что 
позволит обновить круг общения. Не 
отказывайтесь от вечеринки.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01) 
Козерогам в первой 
половине недели реко-

мендовано делать подарки себе и 
тем, кого вы любите. У Вас должно быть 
достаточно финансовых ресурсов 
для такого удовольствия. Однако 
воздержитесь от покупки ювелирных 
украшений из золота – вас могут 
обмануть и подсунуть подделку.

 ВОДОЛЕЙ 
 (21.01-20.02) 
 В первой половине недели 

Водолеи будут весьма 
обаятельными и привлекательными. 
Доброжелательное и внимательное 
отношение к людям, тактичные ма-
неры поведения, тонкий психо-
логизм сделают вас популярными в 
обществе. 

РЫБЫ 
(21.02-20.03) 
Рыбы в первой половине 
недели устанут от шума и 

праздничной суеты. Вы почувствуете 
усиление желания отключить 
все телефоны, отрезать себя от 
цивилизации и отдохнуть в спокойст-
вии и уединении.

Объявления Гороскоп на тиждень

– Доктор, я ходить 
буду?
– Ну, если только 
под себя.
– Доктор, а 
плавать???
– Ну, если будете 
много ходить.

Аптекарь 
вводит 
в курс дела 
молодого практи-
канта:
– А из этой 
бутылки мы на-
ливаем, когда 
рецепт совсем 
неразборчивый.
***
Доктор – 
ассистенту:
– Надо бы перед 
Рождеством 
навестить всех 
своих больных…
– На кладбище 
пойдете?
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Часто, щоб зберегти свою фігуру 
та здоров’я, ми відмовляємо собі в 
смачненькому. Проте медики вважають, 
що невеликі порції темного шоколаду 
лише позитивно впливають на організм. 
Такий шоколад містить різноманітні 
елементи, що сприяють зняттю стресу і 
допомагають психологічно відновитися. 
Також він стимулює додатковий викид 
ендорфінів – «гормонів радості», які 
покращують настрій і тримають у тонусі 
організм людини. Користь шоколаду для 
організму людини величезна, особливо 
якщо він справжній.

Шоколад захищає шкіру від 
ультрафіолетового випромінювання і 
сприяє виробленню меланіну. Він робить 
засмагу більш стійкою та рівномірною, 
зберігає молодість шкіри.

Шоколад – природний антидепресант, 
адже він містить теобромін і фенілетіла-
мін. Ці речовини піднімають настрій та 
позбавляють втоми, а також зміцнюють 
нервову систему. Деякі медики навіть 
рекомендують їсти шоколад пацієнтам,  
які страждають на іпохондричну мелан-
холію.

Крім того, чорний шоколад слугує 
додатковими ліками, якими користуються 
у цілому світі: він пригнічує напади 
кашлю, попереджає серцево-судинні 
захворювання, діє як сечогінне. Какао-
порошком лікують гіпертонію, діабет, 
малярію й астму. 

Шоколад містить флавоноїди, яких ми 
усі потребуємо. Це – антиоксиданти на 

рослинній основі. Вони є у какао. Це одна 
з головних причин, чому темний шоколад 
такий корисний. Флавоноїди можуть 
знизити тиск і рівень холестерину, а також 
підтримують здоров’я наших кровоносних 
судин.
Темний шоколад корисний і для нашого 

серця. Результати не одного дослідження 
демонструють: вживання шоколаду п’ять 
або більше разів на тиждень знижує ри-
зик серцево-судинних захворювань на 57 
%.

Цей смаколик покращує розумову 
діяльність. Нещодавно австралійські 
дослідники в сфері харчування провели 
дослідження, як шоколад впливає на 
мозок. В одному з аналізів вони порівняли 
середні показники різних тестів когнітивних 
навичок учасників дослідження, які 
вживали шоколад 1 раз на тиждень, та 
тих, хто їв шоколад рідше. У результаті 
вчені помітили зв’язок між частотою 
споживання шоколаду та розумовою 

діяльністю (візуально-просторовою та 
робочою пам’яттю, зоровим скануванням 
та відслідковуванням, абстрактним 
мисленням). 

Також шоколад підвищує концентрацію 
уваги і добре живить мозок, що необхідно 
для працівників розумової праці. Іноді 
навіть медики просять пацієнтів з’їсти кіль-
ка шматочків шоколаду перед опера-
цією або відповідальною процедурою. 

Темний шоколад із високим вмістом 
какао має багато розчинних волокон. 
Стограмова плитка, у якій – 70–85 % 
шоколаду, містить 11 грамів волокон. 
Розчинні волокна допомагають тримати 
рівень холестерину в організмі у нормі. 
Завдяки їм ми довше відчуваємо ситість. 
А також вони корисні для травлення.
Отже насолоджуємося шоколадом і 

бувайте здорові!
                                                                                       
За матеріалами novadoba.com.ua

Смачно і корисно
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