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Балаклейские спортсмены не 
только успешно представляют наш 
город на соревнованиях областного 
и всеукраинского уровня, но также 
заботятся об улучшении внешнего облика 
Балаклеи. Регулярно организовываются 
мероприятия, направленные на благо-
устройство рекреационных зон. Вот и на 
выходных наши будущие чемпионы не 
сидели сложа руки, а посетили детский 
пляж Балаклеи.

 Так начался и был прекрасно проведен, 
с пользой, субботний день с участием 
СК «Тайфун» на детском пляже! Участво-
вали дети, родители, и «бывшие» спор-

тсмены клуба (хотя у нас бывших не 
бывает - все спортсмены остаются 
нашими пожизненно, так как мы одна 
большая спортивная семья). Был труд и 
отдых,  бутерброды и каша! Я очень рад, 
что есть такие взрослые и дети которым 
не безразлична судьба нашего города, 
те кто делает мир прекрасней сам и не 
ждет, пока кто-то другой сделает это за 
них.

Наши спортсмены очистили территорию 
пляжа и воду около него, совместив 
плодотворную работу на благо города с 
отдыхом. 

Пожелаем балаклейским чемпионам 
новых успехов, не только на спортивном 
фронте, а и в общественной жизни.
 Автор: Шаповал А. Ю.

Велопробіг, який цьогоріч зібрав рекордну кількість учасників, 
стартував зранку 03 червня від районного будинку культури. 
Такий захід відбувається в нашому місті вже 3 рік поспіль.

Метою заходу є популяризація фізичної культури та спорту 
як важливого засобу оздоровлення, популяризація екологічно 
чистого виду транспорту та збереження екології міста, 
залучення мешканців до змістовного дозвілля, а також виховання 
толерантного ставлення до велосипедистів як повноцінних 
учасників дорожнього руху та сприяння розвитку велосипедної 
інфраструктури.

Усі охочі взяти участь у заїзді реєструвалися в організаторів, 
отримали номер і сертифікат учасника та пам’ятний значок із 
логотипом «Велодень - 2018». 

Цікаво, що людей було настільки багато, що дехто так і не 
встиг зареєструватися. Окрім того, цьогоріч було дуже багато 
дітей, які залюбки роз’їжджали поміж дорослих. Загалом у 
«Велодні» брали участь люди дуже широкого вікового діапазону 
– від немовлят, яких на дитячих кріслах везли батьки, до людей 
похилого віку.

Опісля, організатори заїзду ще раз нагадали правила – рухатися 
у напрямку колони, не їхати перед супроводжуючою машиною 
патрульних, не виїжджати на зустрічну смугу та тротуар тощо. 

Масовий велопробіг рушив вулицями міста за маршрутом: 
старт пл. Ростовцева - вул. Соборна – вул. 40 років Перемоги – 
вул. Покровська – вул. Жовтнева – вул. Шевченка – пл. Ростовцева 
(фініш біля РДК). 

Колона розтяглася на значну відстань, учасники заїзду охоче 
спілкувалися та дзеленькали у велодзвоники. У час, коли 
фінішували перші учасники, кінець колони був поблизу 
адмінбудівлі.

На завершення заходу організатори вручили призи та нагороди 
тим, хто найкраще впорався з виконанням завдання, а також 
наймолодшому та найстаршому учасникам велопробігу та 
багаточисельній родині, яка взяла участь у даному заході.
Велодень – акція не несе ні політичного, ані комерційного 

забарвлення, має на меті популяризацію велосипеда – як 
екологічної альтернативи автомобілю, велоспорту, активного та 
здорового способу життя. Тож будьте велоактивними!
                                                                                      
За матеріалами: http://balrada.gov.ua

 Щороку в перший літній день ми 
відзначаємо радісне свято – Міжнарод-
ний День захисту дітей. Так відбулося і 
цього року.

 1 червня у парку Соцмістечка відбувся 
святковий концерт “Щасливе дитинство”.

Лунали щирі вітання всіх присутніх з 
Міжнародним днем захисту дітей – 
прекрасним святом радості та побажан-
ня радості, любові, мирного неба над 
головою. Закликали усіх сьогодні й кожно-
го наступного дня зігрівати теплом і лю-
бов’ю кожне дитяче серце, об’єднувати 
зусилля заради майбутнього, і тоді ма-
ленькі громадяни виростуть достойними 
людьми й неодмінно стануть гордістю 
нашого міста та України. 

Урочисте відкриття свята почалося 
привітальними словами депутата 
Харківської обласної ради Людмили 
Немикіної та Балаклійського міського 

голови Івана Столбового.

Святково-розважальне дійство проходило 
біля Будинку культури в парку соцмістечка, 
де відбувся святковий концерт юних 
артистів та розважальна програма. 

Цікаві конкурси для дітей проводили 
аніматори з Харкова. Невгамовні діти 
один поперед одного брали участь у 
конкурсах: стрибали, танцювали, брали 
участь у вікторинах, за що отримували 
заохочувальні призи та море позитивних 
емоцій. 
 
Не обійшлося і без традиційного конкурсу 

малюнків на асфальті, де дітки могли 
дати волю своїм фантазіям. Оцінювати 
суворо такі творіння члени журі конкурсу 
не бралися, адже запал в очах та радісні 
посмішки на обличчях дітей і їх батьків – 
ось найбільша нагорода. Всі учасники 
конкурсу отримали подарунки.
Приємним сюрпризом для всіх присутніх 

на святі малюків були безкоштовні 
атракціони, дитячі гірки, батути та 
пригощання солодощами, які подарувала 
наш депутат Харківської обласної ради 
Людмила Немикіна.
Щасливі посмішки дітей стали головною 

нагородою всім організаторам та 
артистам!
           http://balakleyamer.gov.ua/

День захисту дітей

Балаклійський велодень

Спортсмены на субботнике
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В Украине увеличилась стоимость 
проезда в поездах. Как отметили в 
«Укрзалізниці», билеты подорожали на 
12%.

К слову, это подорожание должно было 
произойти еще в апреле, но тогда приказ 
не сумел пройти все согласования. Пос-

ле обещали, что повышение цен на биле-
ты произойдет после майских праздни-
ков, но в результате «Укрзалізниця» смог-
ла добиться своего только в конце меся-
ца.
Напомним, что на этом подорожание 

жд-билетов не остановится. Следующее 
повышение цен запланировано на 
октябрь. В целом цены на билеты в 2018 
году увеличатся на 24%.

Теперь людям, которые захотят 
путешествовать по Украине из Харькова, 
придется заплатить за билет:

• во Львов - 232 грн. с человека в 
плацкартном вагоне, а в купе - 416 гривен.
• Киев – в сидячем вагоне (248 - 371 

грн.) и купе (399 грн.)
• Сумы – плацкарт (107 грн.), купе 

(121 грн.)
• Одесса – плацкарт (180-194 

грн.), купе (314-558 грн.)
• Херсон – плацкарт (173-186 грн. 

грн.), купе (300-513 грн.)
• Бердянск – плацкарт (205 грн), 

купе (335 грн.)
• Полтава – плацкарт (109 грн.), 

купе (122 грн.)
• Винница – плацкарт (156 грн.)
• Днепр – в сидячем вагоне (167 

грн.)
• Кременчуг – плацкарт (118 грн.), 

купе (135 грн.)
• Кривой Рог - плацкарт (145 грн.), 

купе (245 грн.)
• Ужгород - в сидячем вагоне (405 

грн.), купе (1 017 грн.)
Данные с сайта «Укрзалізниці». Стои-

мость билетов может меняться в 
зависимости от дня недели.
• Напомним, уже летом украинцы 

смогут питаться в поездах полноценно. 
В меню появятся закуски, первые и 
вторые блюда. Что касается цен, то 
железнодорожники обещают стоимость 
на уровне учреждений общественно-
го питания средней ценовой категории. 
Заказать еду можно будет в поезде 
или на этапе бронирования билет
ов.                                                                                                                                             
         По материалам: http://gx.net.ua

  Команда Балаклейской ДЮСШ, в статусе чемпиона Балаклейского р-на принимает 
активное участие в турнире, проходящем на территории Центрального парка культуры и 
отдыха. На данный момент у наших земляков уже 6 побед, в том числе над командами 
Динамо Харьков, Арсенал Харьков, ДЮСШ-1 Харьков. Уверенную игру в воротах нашей 
команды демонстрирует юный голкипер Дмитрий Скрипник, а атака ведомая Данилом 
Гауэром и Рыжковым Иваном ставит перед обороной соперника неразрешимые задачи. 
Именно наш коллектив наиболее результативен в плане количества забитых мячей.
  Успехи балаклейской дружины сложно было бы представить без мудрого руководства 

Скирды Алексея Романовича. Наши юные спортмены серьезно настроены на победу в 
турнире.
  Балалаклейская ДЮСШ проводит постоянный набор в секцию футбола, как мальчиков, 

так и девочек, всех возрастных групп. Обучение бесплатное! 

В полицию обратился директор предприятия с заявлением о краже цемента на станции Шебелинка Балаклейского 
района.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По информации заявителя, из вагона грузового поезда неизвестные похитили около 300 килограммов цемента.
Как стало известно, злоумышленников заметили работники железной дороги во время совершения преступления и 

предоставили их описание полицейским.
По описанию, данному свидетелями, полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались 29 и 

30-летний жители поселка Андреевка.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Теперь каждому из злоумышленников грозит наказание от 4 до 6 лет лишения свободы.
                                                                                                                                           По материалам: http://bal.at.ua

Комунальний заклад охорони 
здоров’я Балаклійської районної ради 
«Балаклійська центральна клінічна 
районна лікарня» уклав угоду з ТОВ 
«Медгарант» щодо придбання системи 
рентгенографічної та флюороскопічної 
OPERA-T90 cs на загальну суму 8,973 млн. 
грн.

Про це нам стало відомо зі звіту про 
укладання договору та проведення 
аукціону, який розміщений на порталі 
системи електронних закупівель 
«Прозорро».

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-
01-31-000996-a 

Наш головний лікар Руденко Марина 
Олексіївна намагається зробити для лю-
дей щось добре. Але… Проаналізувавши 
усі угоди з ТОВ «Медгарант» в системі 
Prozorro ми встановили, що в травні 
2018 року Хмельницький обласний 
онкологічний диспансер придбав та-ку 
ж  систему рентгенографічну та флю-
ороскопічну OPERA-T90 cs на суму 7,49 
млн. грн. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-
03-26-000302-c

Різниця складає 1,48 млн.грн. 

В нас з Вами напевно дуже багатий 
район, гроші нікуди подіти, то для нас 
півтора мільйони – то дрібничка. Дорогі 
читачі, судити Вам.
Наша редакція написала листа 

головному лікарю Руденко Марині  
Олексіївні, а за сумісництвом депутат 
Балаклійської міської ради від ОП «Блок 
Петра Порошенка «Солідарність». В 
подальшому плануємо звернутися до 
Державної аудиторської служби України 
та до правоохоронних органів. Хід подій 
ми будемо висвітлювати в подальших 
номерах.

Але виникає питання, хто дав команду 
головному лікарю поставити на тендер 
таку суму. Ми здогадалися, а Ви вирішуйте 
самі….

РS. Нашій редакції тепер відомо чому 
наша газета стоїть поперек горла деяким 
«нашим» депутатам.   
Ми розпочали співпрацю з 

Антикорупційним центром «Накипіло» та 
тепер Вас ждуть дуже цікаві факти з життя 
наших можновладців.                                                                                         
                   Редакція Дані-Інфо

Рентген апарат на вагу золота

В Балаклейском районе двое мужчин ограбили предприятие

Успехи балаклейских футболистов

Поездки обойдутся дороже
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Название «Какуро» происходит от японского сокращения «kasan kurosu», 
что означает «перекрёстное сложение».

Эта головоломка напоминает цифровой сканворд. Только вместо букв 
в клетки вписываются цифры от 1 до 9, а вместо определений указана 
сумма цифр в соответствующем ряду. При этом все цифры в сумме 

должны быть различными.
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Министр социальной политики Андрей 
Рева заявил, что правительство планирует 
еще одно повышение пенсий. Оно 
касается украинцев, которые имеют 
большой стаж, но получали минимальную 
зарплату, поэтому сейчас получают 
маленькую пенсию.

По словам министра, выплаты возрастут 
для 3 млн пенсионеров.

«Из этих 3 млн граждан - 2,5 млн женщин, 
имеющих полный страховой стаж, то 
есть 30 и более лет, - отметил Рева. - 
Они работали в сельской местности, 
на фермах, в колхозах. Они получали 
мизерную зарплату».

Рева заявил, что сейчас Минсоцполитики 
работает над повышением.

«Мы планируем решить эту проблемы 
во время проведения второго этапа 
пенсионной реформы. Каким 
способом? Мы решим это вместе с 
Верховной Радой», - подчеркнул глава 
Минсоцполитики.

В Министерстве соцполитики еще в 
марте заявляли, что готовят еще одно 
повышение пенсий.

Для этого Минсоцполитики 
разрабатывало изменения в 
законодательство. В министерстве 

сообщали, что пенсии повысят тем 
украинцам, которые работали в 
бюджетных учреждениях (медицинским 
работникам и работникам дошкольных 
учебных заведений) и в колхозах. 
Эти категории украинцев получили 
незначительное повышение пенсий в 
рамках «осовременивания» с октября 
2017 года.

При этом в Минсоцполитики 
подчеркивали, что речь не идет об 
изменении основной формулы 
расчета пенсии. «Речь идет о введении 
дополнительных гарантий для тех, кто 
полностью выполнил условия пенсион-
ного страхования (имеет большой 
стаж, но получал маленькую зарплату)», 
-объясняет нововведение в ведомстве.

Министерство рассматривало 
различные варианты и соответствующие 
расчеты для изменений. Но пока 
непонятно, какой механизм повышения 
предложат в Минсоц и как, собственно, 
выплаты будут перечисляться.                                                                     
    
 По материалам: http://newsoboz.org

За час роботи програми «Доступні ліки» 
українці викликали швидку на 17 тисяч 
разів менше. Повідомляє сайт МОЗ. 

Мова йде про виклики, пов’язані з 
серцево-судинною недостатністю, 
критичними станами бронхіальної астми 
та діабету 2 типу.

Нагадаємо, що вже другий рік працює 
Урядова програма “Доступні ліки”. 
Пацієнти, що мають серцево-судинні 
захворювання, діабет 2 типу та бронхіаль-
ну астму отримують якісні та ефективні 
препарати безоплатно чи з незначною 
доплатою.

За час роботи програми, пацієнти 
отримали ліки майже за 20 мільйонами 
рецептів на суму близько 900 мільйонів 
гривень.

Урядова програма спонукає українців 
систематично відвідувати лікарів. Це дає 
можливість терапевтам контролювати 
перебіг хронічних захворювань, вчасно 
коригувати лікування та попереджувати 
можливі ускладнення.

Регулярний прийом ліків та відвідування 
лікаря суттєво вплинули на зменшення 
кількості критичних станів у пацієнтів. Так, 
за рік роботи програми, кількість пацієнтів 

з нормалізованим цукром у крові при 
діабеті 2 типу збільшилася на 6,5%. Кількість 
викликів швидкої допомоги з підозрою на 
інсульт чи інфаркт зменшилася на 4,2%. 
Майже на 6% менше українці викликали 
швидку через приступи бронхіальної 
астми.

Нагадаємо, для того, щоб отримати ліки 
за програмою, необхідно звернутися до 
свого сімейного лікаря чи терапевта, 
отримати правильно виписаний рецепт та 
обміняти його на ліки в аптеці з позначкою 
“Доступні ліки”.

Зараз в програмі налічується 239 
препаратів, 47 з яких можна отримати 
безоплатно у 7 692 аптеках України.

Цього року Уряд виділив на програму 1 
млрд грн. За 4 місяці роботи програми 
у 2018 році було використано близько 
30% від цієї суми – майже 280 млн грн на 
відшкодування близько 6 млн рецептів.
                                                             
 За матеріалами: http://rivne.media

Програма «Доступні ліки» 

Пенсии снова пересчитают

В Балаклее на арсенале нашли пьяного офицера: суд 
назначил наказание
Суд признал военнослужащего виновным в употребле-

нии алкоголя во время несения службы
Об этом говорится в постановлении Балаклейского 

районного суда Харьковской области от 22 мая, передает 
Depo.Харьков.
Суд рассмотрел административный материал по ч. 3 ст. 

172-20 КУоАП (употребление алкоголя военнослужащим 
в особый период), составленный на лейтенанта, коман-
дира инженерного взвода войсковой части в/ч А1352.

Согласно материалов дела, 18 мая офицер выполнял 
свои служебные обязанности в нетрезвом состоянии. 
Работники Военной службы правопорядка обнаружили 
этот факт и направили лейтенанта в больницу для 
документирования факта опьянения.
В судебном заседании правонарушитель вину признал 

в полном объеме и искренне раскаялся.
Суд постановил признать военнослужащего виновным в 

употреблении алкоголя и назначил ему наказание в виде 
админштрафа в размере 3655 грн.
                                                    По материалам: bal.at.ua

Служебные обязанности в нетрезвом состоянии

Для впорядкування збирання великогабаритного сміття 
на території міста розпочато встановлення контейнерів 
для великогабаритного сміття та будівельних відходів, що 
придбані за рахунок коштів міського бюджету.
На даний час адреси встановлення наступні:
- вул. Перемоги на початку пішохідної доріжки до мосту 

на Лагерські Піски;
- вул. Перемоги на перехресті з вул. Молодіжна;
- вул. Новоселівка на перехресті з вул. Грушевського та 

пров. Некрасова;

- вул. Геологічна на перехресті з вул. К.Калініна.
Наполегливе прохання до мешканців міста - перед 

викидиданням в зазначені контейнери подрібнювати 
гілки дерев, пакувати в мішки будівельні відходи, меблі, 
що прийшли у непридатність до вжитку поміщати 
у розібраному вигляді. Побутові відходи поміщати у 
великогабаритні контейнери забороняється.
Про наступні адреси встановлення контейнерів для 

великогабаритного сміття повідомлятиметься додатково.
                                                                                        
   За матеріалами: http://balakleyamer.gov.ua

Нові контейнери для сміття
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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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Куда же отправить ребенка в этот раз? Такой вопрос может 
возникнуть у родителей, желающих оздоровить свое чадо. 
Надеемся, что приведенные ниже сведения о лагерях  и сме-
нах, помогут в этом нелегком выборе. 

Лагерь «Факел»
Адрес: Балаклейский р-н, пос. Донець 

Смены: с 6 июня по 26 июня.
В лагере есть большой открытый бассейн, летняя эстрада, 

баскетбольная, волейбольная и футбольная площадки, игровой 
корпус с комнатами для тенниса, шахматно-шашечных 
занятий, кружков.
Для оздоровления детей работает двухэтажный лечебный 

корпус. В первой половине дня дети проходят лечебные 
процедуры: массаж, ингаляции, ароматерапию, 
спелеотерапию, озокерит, релакс, гидромассаж, лечебные 
ванны, душ Шарко, ЛФК, электросон. В лечебном корпусе также 
есть стоматологический кабинет, кабинет физиотерапии и зал 
отдыха.
Условия проживания: дети среднего (10-12 лет) и старшего (12-

14 лет) возраста проживают в комнатах двухэтажных зданий, 
младшего возраста (6-9 лет) - отдельно в одноэтажных зданиях. 
Комнаты рассчитаны на 2-4 места и имеют все удобства.  Для 
каждого отряда есть комната отдыха с телевизором и диванами 
для отдыха. Горячая вода – постоянно.
Питание: пятиразовое, а также диетическое, если это 

необходимо.

Лагерь Boiko Summer Camp
Адрес: Харьковская обл., Люботин, с. Нестеренки).

Смены: лагерь работает в пять смен по 13 суток, начало первой 
смены – 3 июня.
 Расстояние до водоема с оборудованным пляжем - 200 м. На 

территории лагеря - три двухэтажных корпуса для проживания 
детей, административный корпус, здание, в котором 
находятся столовая, кинозал, спортивный зал и помещения для 
организации кружковой работы с детьми. Три первые смены 
– языковые (английский язык). Есть скважина, горячая вода, 
канализация и водосток.
Условия проживания: благоустроенные спальные корпуса с 

комнатами на 5 человек.
Питание: четырехразовое. В случае необходимости подают 

диетическую пищу.

Лагерь «Солнечный»
Адрес: Харьков, Белгородское шоссе.

Инфраструктура: лагерь расположен в парковой зоне 
Харькова, в поселке Пятихатки. В лагере много беседок, лавочек, 
есть искусственные гроты с фонтанами, два декоративных 
бассейна. В рамках подготовки к Евро-2012 в «Солнечном» был 
построен учебно-тренировочный центр футбольных команд, 
есть футбольное поле.

Условия проживания: двухместные комнаты для младших, 
трехместные – для старших. Горячая вода – круглосуточно.
Питание: пятиразовое.
Лагерь «Смена»
Адрес: Харьковская обл., Лозовской р-н, с. Екатериновка, ул. 

Кленовая, 1 (тел.: 05745-7-90-89, 724-33-98, 724-33-14, 724-33-08).
Смены: продолжительность – 18 дней, три смены.
Инфраструктура: лагерь находится недалеко от 

водохранилища в окрестностях с. Екатериновка.  На территории 
есть бассейн размером 25х6,6 м с системами подогрева 
и фильтрации воды. В лагере - четыре спальных корпуса, 
пищеблок, медпункт, помещения для проведения культурно-
массовых мероприятий, спортивные и игровые площадки, тир 
и стадион. Водоснабжение - из водопровода.
Питание: пятиразовое.

Лагерь «Лесная сказка»
Адрес: Харьковская обл., Двуречанский р-н, с. Октябрьское, 

железнодорожный разъезд «Гряниковка», 1 

Смены: продолжительность - 18 дней. За лето будет три смены, 
первая начинается 18 июня.
Инфраструктура: лагерь находится в сосновом лесу, общая 

площадь территории - 5,33 га. Для купания в лагере есть большой 
бассейн. На территории лагеря - открытая летняя концертная 
площадка, три крытых павильона, легкоатлетическая площадка 
со спортивными снарядами, площадки для детей до 12 лет, 
площадка для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол, 
футбольное поле, батуты, 2 площадки для настольного тенниса, 
игротека и кинозал.
Условия проживания: на территории лагеря - 9 спальных 

корпусов, возле корпусов есть летние умывальники. Санузлы 
находятся в помещениях корпусов. Кроме того, санузлы 
расположены также на территории заведения.
Питание: пятиразовое. В столовой есть кондиционеры. Услуги 

диетического питания нет.

Лагерь ННЦ «ХФТИ»
Адрес: Харьковская обл., Змиевской р-н, с. Дачное

Смены: со 2 июля по 19 июля, с 23 июля по 9 августа
Инфраструктура: лагерь расположен в лесу на берегу реки 

Северский Донец. До железнодорожной станции «Дом отдыха» 
- 500 м. Есть свой отдельный песчаный пляж, укомплектованный 
плавсредствами, футбольная площадка и большая лужайка 
для проведения праздников и спортивных соревнований. На 
территории - спальные корпуса, столовая, душевые комнаты, 
медпункт, клуб, библиотека. Также в лагере оборудованы 
площадки для футбола, волейбола и настольного тенниса. В 
жилых зданиях есть водопровод и горячая вода. Водоснабжение 
- из двух артезианских скважин.
Условия проживания: дети живут в одно-, двух- и трехэтажных 

корпусах в комнатах на 4 и 6 мест. Санузлы – на этаже.
Питание: пятиразовое.

        Редакция Дани-инфо

Выбираем детский лагерь 

Много лет назад я услышала этот термин 
в своей личной терапии. Тогда я была 
озабочена болезнью младшего сына и 
успеваемостью старшей дочери. 

Вопросы и сомнения были моими 
постоянными спутниками. Правильно ли 
я воспитываю детей? Все ли я сделала для 
того, чтобы ребенок перестал болеть? 
Кого слушать, бабушек, подруг, педаго-

гов или психологов в вопросах воспита-
ния? 
С какого возраста детей учить читать? 

Достаточно ли я времени и внимания 
уделяю сыну и дочери?

 И так до бесконечности.... Поток 
внутренних вопросов не прекращался. 
Если, я терпела неудачу в вопросах 
воспитания - добавлялось, еще и чувство 
вины.

И вот это словосочетание «достаточно 
хорошая мать», которое ввел  известный 
психоаналитик Дональд Винникот просто 
спасло меня много лет назад.

Что же это за понятие?
-Мама чуткая к своему ребенку.
-Мама, которая опирается на 

собственное чувствование ребенка, а не 
на рекомендации известных авторов.
-Мама, не та, которая старается 

моментально удовлетворить все 
потребности ребенка, а которая верит в 
его потенциал.

-Мама, которая перерабатывает 
негативные чувства ребенка и помогает 
формировать  эмоциональную сферу.
Как же сформировать это внутреннее 

состояние «достаточно хорошей 
матери»?

Самое главное: не мешать развиваться 
внутреннему чувствованию своего 
ребенка. Прислушиваться к собственной 
интуиции и выбирать из хаоса 
информации - полезную и нужную для 
себя и ребенка.

 В нас,  мамах заложен базовый 
биологический материнский инстинкт. 
Если, настроиться на контакт со своим 
ребенком и научиться слушать себя и 
ребенка, тогда все ответы придут сами. 
Мучения и сомнения перестанут быть 
постоянными спутниками мамы. 
Не стремиться быть «идеальной мамой», 

которая все свое время посвящает 
ребенку и не может и минуты остаться 
наедине с самой собой и выпить чашку 
чая. Не обвинять себя во всех бедах и 
чувствовать себя «плохой мамой».
Попробовать почувствовать себя 

«достаточно хорошей мамой», которая 
доверяет самой себе и радуется 
материнству.
Психолог Марина Гончарук

Признаки «достаточно хорошей матери»
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Балаклійський РВ ГУ ДСНС України 
у Харківській області рекомендує 
громадянам дотримуватися правил 
поведінки під час купання і катання на 
плавзасобах. 

Загальні правила поведінки на воді:
1. Відпочинок на воді (купання, катання на 

човнах) повинен бути тільки у спеціально 
відведених та обладнаних для цього 
місцях.

2. Безпечніше відпочивати у світлий час 
доби.

3. Купатися дозволяється в спокійну 
безвітряну погоду при швидкості вітру до 10 
м/сек, температурі води - не нижче 18°С, 
повітря - не нижче + 24°С.

4. Перед купанням рекомендується 
пройти огляд лікаря.

5. Після прийняття їжі купатися можна не 

раніше, ніж через 1,5-2 години.

6. Заходити у воду необхідно повільно, 
дозволяючи тілу адаптуватися до зміни 
температури повітря та води.

7. У воді варто знаходитись не більше 15 
хвилин.

8. Після купання не рекомендується 
приймати сонячні ванни, краще відпочити 
в тіні.

9. Не рекомендується купатися поодинці 
біля крутих, стрімчастих і зарослих густою 
рослинністю берегів.
10. Перед тим, як стрибати у воду, 

переконайтесь в безпеці дна і достатній 
глибині водоймища.

11. Пірнати можна лише там, де є для 
цього достатня глибина, прозора вода, 
рівне дно.

12. Кататися на човні (малому плавзасо-
бі) дозволяється тільки після отримання 
дозволу та реєстрації у чергового човнової 
станції.

Забороняється:
1. Купатися в місцях, які не визначені 

місцевими органами виконавчої влади 
та не обладнані для купання людей.

2. Залазити на попереджувальні знаки, 
буї, бакени.

3. Стрибати у воду з човнів, катерів, 
споруд, не призначених для цього.
4. Пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, 

високих берегів.

5. Використовувати для плавання такі 
небезпечні засоби, як дошки, колоди, 
камери від автомобільних шин та інше 
знаряддя, не передбачене для плавання.
6. Плавати на плавзасобах біля пляжів та 

інших місць, відведених для купання.

7. Вживати спиртні напої під час купання.

8. Забруднювати воду і берег (кидати 
пляшки, банки, побутове сміття і т. д.), 
прати білизну і одяг у місцях, відведених 
для купання.
9. Підпливати близько до плавзасобів, які 

проходять неподалік від місць купання.

10. Допускати у воді ігри, пов’язані з 
обмеженням руху рук і ніг.

11. Подавати помилкові сигнали 
небезпеки.

12. Заходити глибше, ніж до поясу, дітям, 
які не вміють плавати.

13. Купання дітей без супроводу дорослих.
Купання дозволяється в спеціально 

обладнаних місцях, тільки під наглядом 
дорослих (педагогів, керівників або 
батьків). Групи дітей допускаються до 
купання під наглядом відповідального, 
що вміє добре плавати і знає прийоми 
рятування на воді, а також під наглядом 
медпрацівника. Відповідальний за 
купання повинен нагадати дітям правила 
поведінки на воді до початку купання, 
увійти у воду першим (до допустимих 
меж), а вийти останнім. При особистому 
купанні дітей дорослі зобов’язані постійно 
спостерігати за ними.
Балаклійський РВ ГУ ДСНС 
України у Харківській області

Правила поведінки на воді

В ходе проведения операции «Оружие и взрывчатка» 
правоохранители отдела полиции города Балаклеи 
обнаружили у 54-летнего жителя села Вербовка 30 
патронов различного калибра к огнестрельному оружию и 
металлический предмет в виде шара. Об этом сообщили 
в отделе коммуникаций полиции Харьковской области.
Боеприпасы полицейские изъяли из дома мужчины 

во время проведения санкционированного обыска. 
Мужчина рассказал, что недавно вернулся из зоны 
проведения боевых действий на востоке страны. Во 

время прохождения службы он собрал патроны и привез 
домой. Однако, с какой целью хранил дома боеприпасы 
объяснить не смог. Изъятые боеприпасы направлено на 
экспертизу.
По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 

ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми 
припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного 
кодекса Украины.  Злоумышленник может провести за 
решеткой от 3 до 7 лет.
                                                                                                                                                         

По материалам: http://bal.at.ua

Оружейный арсенал из зоны АТО

Традиційно День Журналіста в Україні святкується 6 
червня. 
В Україні це свято з’явилося в 1994 році. Тоді, президент 

України видав Указ, який проголошував нове свято 
для нашої країни – День Журналіста. Така дата була 
прийнята не випадково, адже саме в цей день у 1992 
році Національна спілка Українських журналістів була 
прийнятий в міжнародну федерацію журналістів. Все 
це проходило в Брюсселі.
День Журналіста в Україні можна назвати святом не 

тільки для працівників цієї галузі, але й для всіх мешканців 
країни. Адже нинішній світ досить складно уявити без 
ЗМІ. Безліч людей працюють, дізнаються головні новини, 
іноді навіть ризикуючи життям, і передають інформацію 
всій громадськості. 
В даний момент, в нашій країні дуже складна 

політична та військова ситуація, тому, саме зараз 
професія журналіста дуже важлива для звичайних 
жителів України. Їхня справа зараз, як ніколи, важлива 
для всієї країни.
Наявність вільної, незалежної дуже важлива й для 

нашого міста, отже працюємо для Вас, дорогі читачі!

День Журналіста
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Парень учит 
девушку водить 

машину. - Я тебе 
сказал тормози, а 

ты что сделала? 
-Я начала 

тормозить, но у 
меня что-то не 

получилось. 
- Да, правильно ты 
начала тормозить, 

а надо было 
нажать на тормоз!

***
- Тетя Роза, що 
вы так долго не 

выходите замуж? 
Hи кто меня не 
берет. - А шо, 
вы уже у всех 
спрашивали?
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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

***

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

***
П р о д а м 

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

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

***
Прдам диван, 

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

***
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 домк. 
Не дорого Балак-
лея и район.
095-708-33-62

***

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

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

***

Т р е б у е т с я 
кассир-оценщик 
в ломбард. На 
п о с т о я н н о й 
основе. Частичная 
занятость, на за-
мену выходных.
050-399-10-99

Гороскоп на неделю
ОВЕН 
(21.03-20.04)
Для представителей этого 
знака Зодиака неделя 

окажется довольно сложным 
периодом. Есть вероятность 
разногласий и ссор, поэтому лучше 
время провести в одиночестве, 
что поможет восстановить силы и 
жизненную энергию.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-20.05)
В этот период Тельцы 
будут выглядеть просто 
восхитительно. Одинокие 

личности смогут встретить нас-
тоящую любовь и кардинально 
поменяют привычную жизнь. Но не 
слишком стабильное финансовое 
положение может немного испор-
тить настроение. Однако ближе к 
концу недели возможны достаточно 
крупные денежные поступления, 
поэтому слишком долго грустить не 
придется.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-21.06) 
У представителей этого 

знака буквально отроется второе 
дыхание, и они окажутся готовы 
решать с новыми силами все 
проблемы и важные вопросы. 
Постарайтесь всю энергию 
направить именно на работу, так как 
в этой сфере имеются достаточно 
серьезные проблемы. Могут 
появиться небольшие разногласия с 
любимым человеком.

РАК 
(22.06-22.07)
Самой главной задачей 

для Раков на этой неделе будет 
наладить отношения в семье, и 
тогда все проблемы решатся 
легко и быстро. Не стоит сейчас 
брать деньги в долг, даже если в 
этом есть острая необходимость. 
В решении финансовых проблем 
придется рассчитывать только на 
собственные силы. Эта неделя очень 
травмоопасна.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)
Ваши успехи напрямую 
будут зависеть 

исключительно от других людей. 
Львы совершенно не смогут повлиять 
на ситуацию. На этой неделе не 
стоит помогать всем подряд. Любые 
поездки, которые были на это время 
запланированы, рекомендуется 
перенести на более поздний срок. 
Уделяйте особое внимание заботе 
о собственном здоровье , ведь ваш 
иммунитет сильно ослаб.

ДЕВА 
(24.08-23.09)
Именно сейчас вам очень 

сильно пригодится объективность. 
Прежде, чем что-то сделать или 
сказать, тщательно подумайте. 
Ваши родственники могут нуж-
даться в серьезной поддержке, 
поэтому не стоит отказывать в 
помощи. Обстановка наладится в 
рабочем коллективе, но не нужно 
расслабляться, иначе упустите шанс 
подняться по карьерной лестнице.

ВЕСЫ 
(24.09-23.10)
Обязательно нужно 
позаботиться про 

укрепление собственного имму-
нитета, иначе рискуете серьезно 
заболеть. Весы могут получить плохие 
новости, но их нужно воспринимать 
с позитивом и тогда не предвидится 
крупных проблем.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11) 
На этой неделе Скорпионы 
получат денежное воз-
награждение только в 

том случае, если они хорошенько 
поработают. Поэтому не нуж-
но поддаваться лени и не жа-
лейте сил. Придется проявить изоб-
ретательность в решении некоторых 
вопросов, в остальном запаситесь 
терпением. Могут появиться отс-
рочки, на которые вы совершенно 
не рассчитывали.

        
СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
На этой неделе Стрельцы 

будут полностью поглощены 
семейным бытом. Не бойтесь 
попросить о помощи, особенно, 
если сами не сможете справиться. 
Определенные рабочие вопросы 
могут остаться нерешенными, но не 
стоит переживать, ведь вскоре вы все 
наверстаете. Лучше не смешивать 
любовные и дружеские отношения.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01) 
На этой неделе будет 
сильно ослаблено 

здоровье Козерогов, есть большая 
вероятность подхватить простуду. 
Могут испортиться отношения с 
близкими людьми, сможете избе-
жать конфликта, если будете 
дер-жать эмоции под строгим и 
постоянным контролем. В выходные 
лучше отдохнуть не только физичес-
ки, но и морально. 

 ВОДОЛЕЙ 
 (21.01-20.02) 
 Начинайте копить деньги 

уже сейчас, к тому же можете 
планировать, куда их потратите. Этот 
период наиболее благоприятный 
для построения планов. Но сейчас 
не рекомендуется принимать 
серьезные и важные решения. Не 
отказывайтесь от встречи с друзьями, 
что вам пойдет только на пользу. 
Сейчас ваш организм наиболее 
уязвим к простудам.

РЫБЫ 
(21.02-20.03) 
Эта неделя просто 

идеально подходит для того, чтобы 
заниматься исключительно собой. 
Не отказывайтесь от посещения 
косметолога или спа-салона. 
Рыбы будут буквально переполнены 
энергией, которую смогут потратить 
на воплощение в жизнь имеющихся 
рабочих планов. Но не стоит сейчас 
начинать новые проекты, так как они, 
скорее всего, окажутся неудачными.

Объявления
Недвижимость

Разное

Услуги

Услуги

Работа

Заключенный 
рассуждает:
«Какая же всё-таки 
странная вещь - 
закон: Вот меня 
посадили за то, 
что я украл буханку 
хлеба, и теперь 
им приходится 
выдавать мне по 
буханке в день 
бесплатно»

***

«Я буду есть в 
манке комочки,
И буду крепко 
спать в обед.
Можно остаться в 
садике у дочки?!»
Менеджер Лёша, 
35 лет.
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Досі в місті не було спортивного 
майданчика для проведення районних і 
тим більше - обласних змагань, при тому, 
що зміївські команди активно беруть 
участь у футбольних першостях і району, 
і області.

Стадіон «Авангард» побудували в 1925 
році, і досі капітальних ремонтів на об’єкті 

не проводили. В результаті він прийшов в 
аварійний стан, і в 2011 році його вирішили 
реконструювати.

«Але фінансування робіт практично 
відразу припинилося. Всі ці роки діти 
займалися футболом у жалюгідних 
умовах. Тільки в 2015 році керівництво 
області звернуло увагу на цю проблему. 
Зробили коригування проекту. Ми 
отримали підтримку глави ХОДА Юлії 
Світличної, яка змогла домогтися виділення 
коштів Державного фонду регіонального 
розвитку, також значні кошти виділили з 
обласного бюджету. Завдяки цьому нам 
вдалося виконати роботи практично за 
два роки», - заступник голови Зміївської 
РДА Сергій Ляшко.

Відновлений стадіон на 2059 місць 
відповідає європейським стандартам 
якості. Сучасне поле зі штучним покриттям, 

доріжка для занять легкою атлетикою, 
велике табло, трибуни з пластиковими 
сидіннями, навіси над трибунами, 
роздягальні для команд, приміщення для 
тренерів і лікаря, коментаторська кабіна 
- спортсмени і тренери в захваті від нового 
стадіону.

«Це неможливо порівнювати з тим, що у 
нас було раніше: трава з дірами на полі, 
яке можна було використовувати тільки 
три місяці на рік, решту часу на нього 
просто неможливо було зайти. Трибун 
для глядачів не було, тільки дерев’яні лавки, 
велика частина яких була поламана. 
Нове поле - останнього, 6-го покоління, 
відповідає всім європейським нормам. 
Дренаж вже довів свою ефективність: 
поле перезимувало без єдиної калюжі. 
Це краще покриття в області. Дітей не 
виженеш зі стадіону, в них величезне 
бажання грати», - говорить директор 
Зміївської ДЮСШ Сергій Пасічник.
                                                                                            
 За матеріалами: https://varta.kharkov.ua

Реконструкція стадіону в м. Зміїв

Завершився футбольний сезон в Італії, 
залишивши після себе більше запитань, 
ніж відповідей. Загалом прогнозовано 
чемпіонство Ювентуса, черговий провал 
Мілана, стабільний виступ Роми не стали 
сенсаціями, але цей сезон порівняно з 
минулими роками подарував і багато 
несподіванок.

-Не тільки Ювентус потужний на 
євроарені: фантастичне досягнення Роми 
у Лізі Чемпіонів вразило всю футбольну 
Європу! Останніми роками складалося 
враження, що крім туринського гранду, 
на високих стадіях ЛЧ від Італії і грати 
нікому – Рома і Наполі в кращому 
випадку задовольнялися виходом з групи. 
Цього ж сезону римські «вовки» не тільки 
здолали груповий етап, а й впоравшись з 
Шахтарем, змогли створити диво з самою 
Барселоною; 

-Необхідно відповідально ставитися до 
всіх турнірів: Наполі заради боротьби за 
чемпіонство вирішило не витрачати сили 
на єврокубки та Кубок Італії. В результаті 
гонитва за титул не принесла успіху, хоча 
боротьба тривала до останніх турів. І це 
справедливо – віддаватися грі потрібно 
в кожному матчі, а не ділити сезон на 
потрібні і «непотрібні» турніри;

-Процес відродження Мілану затягується: 
Дженнаро Гаттузо в майбутньому 
можливо й перетвориться на класного 
фахівця, але наразі клуб ані за складом 
ані тим більше за рівнем менеджменту 
не відповідає вимогам Ліги Чемпіонів. 
Безумовно, ставка на талановиту молодь 
– непоганий шлях, але без досвідчених 
гравців,без справжніх лідерів, яким був 
у свій час сам Гаттузо – досягнення 
результату неможливе. І один Бонуччі тут 
у полі не воїн;

-Чергова трагедія Лаціо: римський клуб до 
останнього туру претендував на омріяне 
місце в топ-4, та поразка від прямого 
конкурента – Інтера відправила «орлів» у 

звичну Лігу Європи. Симоне Індзагі може 
пишатися, що клуб, який фінансово 
значно поступається як мінімум п’яти 
командам серії А мав реальні шанси на 
виступи в Лізі Чемпіонів, та не склалося. 
Бо політика підбирання «збитих льотчиків» 
і захисників рівня в кращому випадку 
середини таблиці має свої наслідки;

-Інтер швидше живий, ніж мертвий:  
напрочуд вдала осіння частина сезону 
давала підстави вболівальникам «неро-
адзурі» мріяти про здобуття титулу. Весняна 
реальність виявилася дещо іншою, але й 
підсумкове четверте місце з потраплянням 
до Ліги Чемпіонів, є цілком прийнятним. 
Лучано Спалетті важко зарахувати до топ-
тренерів Європи, та результат відповідно 
до складу і бюджету він отримував майже 
всюди, де б не працював. 

Головною ж несподіванкою стало те, що 
тільки в чемпіонаті Італії до останніх турів 
існувала інтрига на всіх рівнях боротьби 
в таблиці – і шалена гонитва Ювентуса і 
Наполі за титул, і змагання за топ-4, і за 
зону Лігу Європи, і за право збереження 
прописки у вищій лізі. Схоже, що 
кризові часи італійському футбольному 
королівстві минули, і повернення 
славетного періоду кінця 90-тих-початку 
нульових невдовзі знову настануть.

     Автор: Чередниченко Сергій

Чемпіонат Італії. Висновки.

Очередное чемпионство Мюнхенской 
Баварии не удивляет – короли немецкого 
футбола в который раз доказали 
свое тотальное превосходство над 
конкурентами, превратив борьбу за 
титул в формальность еще в начале 
весны. Мощными были мюнхенцы под 
руководством Юппа Хайнкеса и для 
соперников недостижимы! А что же 
другие претенденты?

Дортмундская Боруссия, намучавшись 
с голландской тактикой авантюрного 
Боша, перешла весной к прагматизму, 
но в результате едва попала в Лигу 
Чемпионов на следующий сезон. 
Очевидно руководству стоит сделать 
выводы и понять, что чудеса превращения 

посредственностей в звезд, характерные 
для Юргена Клоппа бывают раз на 50 лет, 
а сейчас необходимо строить по сути 
новый коллектив, с соответствующими 
расходами на этот процесс.

Шальке на первый взгляд провел довольно 
удачный и ровный сезон, да вот только 
четкого игрового рисунка у «кобальтовых» 
не просматривалось, победы часто 
давались с превеликим трудом и не без 
доли везения, кроме того, команда не 
участвовала в Лиге Чемпионов. Именно 
более легкий график сезона и стал 
тем ключевым фактором, благодаря 
которому гельзенкирхенцы опередили 
как Боруссию Д, так и тот же Лейпциг.

Остальные в принципе не декларировали 
и намерений соревноваться за титул. РБ 
Лейпциг, впервые принимавший участие 
в Лиге Чемпионов, не смог провести сезон 
на уровне прошлого. Леверкузенский 
Байер, сделавший ставку на собственных 
молодых воспитанников, стал заложником 
выбранной стратегии. Юным талантам 
не хватало стабильности, в результате 
«фармацевты» и в топ-4 не попали.

При этом ситуация у чемпионов также не 
безоблачна – состав требует омоложения 
минимум на треть, да и Лиге Чемпионов 
мюнхенский гранд ставит только 
максимальные задачи. Но в рамках 
Бундеслиги очевидно конкуренции у 
«ротен» не предвидится. Тяжела шапка 
Мономаха, да забрать ее у Баварии пока 
некому.

Автор: Чередніченко Сергій

Тяжела ты, шапка Мономаха
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