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10 октября 2003 года на 
объединенных складах 52-
й механизированной бри-
гады Вооруженных сил 
Украины (ВСУ) в юго-запад-
ной части города Артемов-
ска (ныне - Бахмут, Донец-
кая область) возник пожар, 
приведший к взрывам бое-
припасов

6 мая 2004 года на тер-
ритории 275-й базы хране-
ния артиллерийских бое-
припасов в селе Новобог-
дановка Мелитопольского 
района Запорожской об-
ласти загорелся и взорвал-
ся склад.

23 февраля 2005 года из-
за пожара начали взрывать-
ся боеприпасы на артскла-
дах 275-й базы хранения 
в Новобогдановке. Пожар 
возник из-за перегрева на 
солнце дымовой мины.

6 мая 2005 года произо-
шел пожар на складах 47-
го арсенала Центрального 
ракетно-артиллерийско-
го управления Миноборо-
ны Украины в Славутском 
районе Хмельницкой об-
ласти. Пожар стал причи-
ной взрывов 50 вагонов зе-
нитных и артиллерийских 
снарядов. Ранения получи-
ли девять военнослужащих.

19 августа 2006 года на 
территории 275-й базы в Но-
вобогдановке произошел 
пожар на площадке вре-
менного хранения снаря-
дов. Пострадали шесть во-
еннослужащих.

29 октября 2015 года про-
изошел пожар на скла-
де в поселке Сватово Лу-
ганской области, где хра-
нилось около 3,5 тыс. т бо-
еприпасов для систем 
"Град", "Смерч" и "Ураган". 
Площадь возгорания толь-
ко на территории военного 
объекта составила около 9 
тыс. кв. м.

23 марта 2017 года в Ба-
лаклеевском районе Харь-
ковской области на 65-м 
ракетно-артиллерийском 
арсенале (рассчитан на 
хранение 150 тыс. т боепри-
пасов) произошло возгора-
ние, за ним последовала 
детонация боеприпасов.

22 сентября 2017 года на 
территории воинской части 
в селе Новоянисоль под Ма-
риуполем (Донецкая об-
ласть) возник пожар на тер-
ритории военного склада. 
Погибших и пострадавших 
не было, повреждения по-
лучили шесть дворовых хо-
зяйств.

Источник: tass.ru

Первый раз-случайность, второй-
совпадение, третий-закономерность?
В марте прошлого года наш город пережил наиболее непри-
ятные дни в своей новейшей истории. В этом году события 
не в таком масштабе, но повторились, что вызывает массу 
вопросов у населения. 

Основные из них:

- причина взрывов в 2017 году
- ответственность за события 2017 года
- причина взрывов в этом году
- ответственность за эти взрывы
- меры по недопущению подобных событий в будущем.

Сложно дать однозначный ответ по причинам взрывов год назад. 
Существует множество различных версий, от официальных до 
теорий заговора, и каждая имеет свидетелей, которые присут-
ствовали на месте событий или владеют информацией из на-
дежных источников. Более того, чем больше мы будем отдалять-
ся во времени от марта 2017 года, тем сложнее станет устано-
вить действительные причины происшествия.

Но какова бы не была основная причина трагедии, ответственность 
за нее должна быть понесена. Была ли это преступная халатность, 
или теневые схемы реализации боеприпасов, или диверсия -в 
любом случае, есть абсолютно конкретные виновные. И объек-
тивно, увольнение замов в Генеральном штабе вряд ли являет-
ся адекватной мерой реагирования. Находящийся в Киеве 

штабной офицер, если и виновен в случившемся, то толь-
ко лишь в ненадлежащей организации ревизий и проверок 
на местах. И то, фактически проверять еженедельно не-
возможно, ответственность и наказание должны были по-
нести виновные, находящееся непосредственно на месте 
событий. Причем ответственность уголовную, а не дисци-
плинарные взыскания. 

В данный момент в г.Харьков суд будет рассматривать дело 
диспетчера Харьковского метрополитена, которой вменяется 
гибель гражданина пожилого возраста в туннеле метро. Дан-
ный субъект проник на территорию тоннеля, диспетчер халат-
но нарушая инструкции, допустила данное проникновение, по-
влекшее за собой гибель потерпевшего. Женщине грозит срок 
до 10 лет. Ответственные за события 2017 года в нашем городе, 
очевидно должны понести не мене суровое наказание.

Однако в нашей стране законы и мера ответственности очевид-
но не одинаковы для разных групп населения. Невнятная пози-
ция Минобороны в вопросе наказания виновных, прозрачно де-
монстрировала нежелание «выносить сор из избы», а значит и 
нежелание принимать меры по недопущению подобных про-
исшествий в дальнейшем.

Майские дни этого года показали «масштабы» сделанных выво-
дов и проделанной работы. И вновь сразу несколько только лишь 
официальных версий в первые часы происшествия, и вновь оче-
видное желание тихо закрыть ситуацию. 

Наивно рассчитывать на изменение подходов и принципов ра-
боты как Минобороны в частности, так и органов власти в целом. 
Здесь стоит задуматься о реакции общества на происходящее. 
Кто-то просто старается забыть события годичной давности и за-
крыть глаза на происшествие этого года.
Кто-то проявляет негодование путем критики «власти» в соцсетях, 
причем критики часто абсолютно общей, у многих едва не весь 
Кабмин и Верховная  Рада виновны в случившемся.
Кто-то добивается компенсаций, выигрывая судебные процес-
сы, что безусловно верно, но никак не влияет на вероятность по-
вторения подобного в дальнейшем. 

Первый раз-случайность, второй-совпадение, третий-законо-
мерность, четвертый-традиция. Для того, чтобы подобные ве-
сенние «подарки» не стали в нашем городе закономерно-
стью, необходима четкая и конструктивная реакция громады. 
Граждане нашей страны имеют полное право на согласован-
ные с органами местной власти массовые мероприятия, с це-
лью прояснения ситуации, получения четких ответов на вопросы 
о мерах предотвращения подобных происшествий в дальней-
шем. Именно такие действия и реакция станут действительно 
конструктивным подходом, в отличии от пустой критики в рам-
ках соц.сетей. Естественно подобные мероприятия требуют ку-
да больше большего времени и усилий, однако, если мы хо-
тим не допустить повторения происшедшего, то иных вариан-
тов просто не существует.

Автор: Чередниченко Сергей

Хронология взрывов на военных 
складах в Украине
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Слово Мера 
В черговий раз, керівництвом рай-

ону, проігноровано звернення депу-
татів Балаклійської міської ради, а 
значить проігноровано інтереси всіх 
балаклійців. 1 березня 2018 року де-
путати міської ради звернулись до Ба-
лаклійської районної ради зі звернен-
ням про передачу у комунальну влас-
ність міста 3-х приміщень за адреса-
ми Центральна 16, загальна площа 
719,3 м2 (приміщення де знаходить-
ся міська рада), приміщення Цен-
тральна 21 площею 295 м2, примі-
щення по вул. Стадіонна, 29 площею 
265,9 м2. Всі ці приміщення сьогод-
ні розміщенні в місті Балаклії, але є 
спільною власністю територіальних 
громад району, а не міста. До цьо-
го часу на звернення депутатів Бала-

клійської міської ради ніякої відповіді 
не надано, на позачергової сесії Ба-
лаклійської районної ради, це питан-
ня не було включене до порядку ден-
ного. Разом з тим, одне із приміщень 
за адресою Стадіонна, 29 загальної 
площею 265,9 м2 яке знаходиться в 
парку соцмістечка, (біля фонтану) 
вже здається через конкурс в орен-
ду. Вирішили без розгляду на сесії, 
ігноруючи ініціативу міської ради, 
створити в парковій зоні безкоштов-
ний центр відпочинку дітей і одночас-
но облаштувати там туалет для відві-
дувачів парку. Скоріше за все, після 
здачі в оренду там з’явиться приватне 
кафе. Не поганий планується для ко-
гось бізнес, я обов’язково проінфор-
мую про результат цього, на мою 
думку, сумнівного конкурсу. 

З соціальних мереж 
від громадських ак-
тивістів до нас надійшов 
сигнал про те, що деякі 
особи, які контролюють 
вирубки, але при цьо-
му не працевлашто-
вані у лісгоспі, абсолют-
но незаконно вирубали 
столітні дуби та завози-
ли їх на лісгоспівську лі-
сопилку. 

Вирубки зараз трива-
ють біля сіл Петрівсь-
ке та Берестянки. Во-
ни вирішили перевіри-
ти та вирушили до зга-
даної лісопилки. І що 
ви думаєте? Інформа-
ція знайшла своє під-
твердження ! 

Багаторічні дуби дійсно 
лежать на лісгоспівсь-
кій лісопилці. Там зна-
ходиться дубу приблиз-
но на 7 лісовозів.  І звер-
ніть увагу, на стовбурах 
деревах відсутнє жодне 
маркування, яке має бу-
ти, що свідчить про явну 
незаконність вирубки та 
те, що кошти від реалі-

зації лісу точно підуть не 
у бюджет держави, а за-
цікавленим особам та 
їхнім «кришувателям» у 
високих харківських та 
балаклійських кабіне-
тах у кишеню. Громад-
ські активісти вже підго-
тували звернення з цьо-
го приводу до всіх ком-
петентних органів та до 
журналістів. 
                                                                                                      

Джерело: vk.com/public108224650

Редакцію газе-
ти «Дані –Інфо» 
також зацікави-
ла дана проблема 
та нами підготов-
лено звернення 
до Балаклійського 
лісгоспу з приводу 
надання обґрун-
тованих пояснень 
щодо вирубки 
дубів на території 
Балаклійського 
р-ну. Чекаємо на 
відповідь.

Зупинимо лісових вандалів

Премьер-министр Владимир Грой-
сман заявил, что у правительства 
пока нет возможности для повыше-
ния минимальной заработной пла-
ты до 4200 гривен. 

Об этом он сказал в интервью «Ин-
терфакс-Украина». По его словам, 
минимальная заработная плата за-
висит от развития национальной эко-
номики и должна быть посильной для 
работодателей.

«Кроме того, она тянет за собой и 
бюджетные расходы. Это все должно 
быть сбалансированным. 3,2 тыс. — 
это был наш четкий расчет. Поэтому 
будем идти дальше. И как экономи-
ка будет реагировать, так мы и будем 

двигаться дальше», — сказал Гройс-
ман. «Я — за то, чтобы минимальная 
заработная плата росла, я — за то, 
чтобы отраслевые зарплаты росли. 
Надеюсь на то, что мы сможем это 
делать дальше, но сейчас возможно-
сти для такого решения нет», — до-
бавил он.

По мнению премьера, в этом году 
средняя заработная плата может вы-
расти до 10 тысяч гривен даже без по-
вышения минимальной зарплаты. В 
Министерстве финансов заявили, что 
повышение минималки до 4200 гри-
вен обошлось бы Госбюджету в сум-
му от 13 до 30 миллиардов гривен. 

Источник: sobytiya.net

Надежды нет: Гройсман рассказал, что 
будет с минимальной зарплатой
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Більш ніж 19 років саме наша кредитна спілка є 
надійним фінансовим партнером для мешкан-
ців Харкова та Харківської області.В м. Балаклія КС 
«ХКВД» працює з грудня 2011 року. І за цей час спіл-
ка вже встигла проявити себе і на кредитному рин-
ку Балаклійщини. У чому ж секрет успіху? За ро-
ки ефективної діяльності спілці вдалося пережити 
вже не одну кризу, як економічного, так і політично-
го характерів. Все це дало безцінний досвід робо-

ти у кризових умовах, який так потрібен сьогодні у роботі всіх без винятку 
підприємств, організацій й установ.

 Метою створення Кредитної спілки «Харківська Каса Взаємо-
допомоги» було використання колись забутого досвду кредитної коопе-
рації на взаємовигідних засадах, а також сучасного досвіду розвинутих 
країн для підтримки соціально незахищених верств населення. Головною 
причиною довголіття нашої кредитноїспілки є правильно обрана страте-
гія і гнучка тактика виконання поставлених завдань. А основними завдан-
нями щодо роботи з клієнтами є постійне підвищення якості фінансових 
послуг, що надає спілка (надання кредитів, залучення депозитів), а також 
підтримка доступності і вигідності послуг для членів кредитної спілки. По-
слугами спілки скористалися вже біля 100 тисяч мешканців Харківщини.  
Окрім того, кваліфіковані кадри, порядне керівництво, накопичений влас-
ний капітал, адекватна депозитна і кредитна політика вказують на велике 
майбутнє «Харківської Каси Взаємодопомоги».

 Нажаль, 19-річчя діяльності припало на дуже складний еко-
номічний стан в Україні. Проте, кредитна спілка, як завжди, своєчасно і у 
повному обсязі виконує усі свої зобов’язання перед вкладниками. Вели-
ка подяка вкладникам, які не полишають довіри до кредитної спілки і не 
тільки не забирають вклади достроково, а й переоформлюють договори 
на нові строки, навіть на 2 роки. За час свого існування кредитна спілка 
«Харківська Каса Взаємодопомоги» ні на мить не припиняла своєї діяль-
ності з кредитування. І зараз також продовжує активно кредитувати насе-
лення. Причому велика увага приділяється кредитуванню найменш захи-
щених верств населення, офіційно не працевлаштованих та населення, 
що проживає у сільській місцевості.

Наші переваги:
     - можливість кредитування без довідок про доходи та без поручителів;
     - надання поновлювальної кредитної лінії;
     - процентна ставка за кредитом є фіксованою і незалежить від 
інфляції або коливань курсу валюти;
     - прийняття рішення про надання кредиту – протягом однієї години з 
моменту написання заяви;
     - вигідні процентні ставки, що значно нижчі, ніж у інших кредитних 
установах;
     - можливість перекредитування, тобто погашення інших кредитів за 
рахунок кредиту у спілці;
     - гнучкі правила кредитування;
     - індивідуальний підхід до кожного позичальника й багато інших пе-
реваг;

 Сьогодні хочеться побажати членам кредитної спілки «Хар-
ківська Каса Взаємодопомоги» і мешканцям Балаклійського району 
бути фінансового грамотними, врівноваженими та розсудливими при 
виборі кредитної установи.Також бажаємо всім нам, щоб 20-річчя кре-
дитної спілки ми змогли зустріти в атмосфері економічного зростання 
України, підвищення добробуту громадян разом із кредитною спілкою 
«Харківська Каса Взаємодопомоги»!

Кредитна спілка
«Харківська Каса Взаємодопомоги»
чекає на Вас за адресою:
м. Балаклія, вул. Соборна,79,
 тел. 2-02-77, 050-364-83-33
Лиц. Нацкомфінпослуг на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повер-
нення Серія АВ №614997 від 21.03.2013 р.
Лиц. Нацкомфінпослуг на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту 
Серія АВ №614923 від 21.03.2013 р.

Кредитна спілка «ХАРКІВСЬКА КАСА ВЗАЄМОДОПОМГИ»

Субсидія 2018: 
Потрібно знати
Через нові правила нараху-
вання житлово-комуналь-
них компенсацій в 2018 році, 
право на отримання субсидії 
втратили наступні категорії 
громадян:

• орендодавці, які не заде-
кларували доходи від здачі 
майна в оренду;

• особи, які вчинили одно-
разову покупку або опла-
тили послуги вартістю по-
над 50 тисяч гривень;

• володарі автомобілів, з 
дня випуску яких пройшло 
менше 5 років. Виняток 
становлять мопеди або 
машини, видані соц.ор-
ганами;

• власники житлових примі-
щень з великою квадрату-
рою: площа квартири пе-
ревищує 120 кв. метрів, а 
будинку — 200 кв. м. Об-
меження не поширюєть-
ся на дитячі будинки сімей-
ного типу, прийомні та ба-
гатодітні сім’ї;

• особи працездатного 
віку, які не працюють, не 
навчаються і не перебу-
вають на обліку в Центрі 
зайнятості як безробітні. 
Таким громадянам орга-
ни УПтаСЗН автоматично 
зараховують в дохід три 
прожиткові мінімуми, що 
істотно знижує ймовір-
ність нарахування субси-
дії.

Комунальна субсидія на-
дається з місяця звернен-
ня за її призначенням до да-
ти закінчення опалювального 
сезону, але не більше ніж на 
12 місяців і розраховується:

• на неопалювальний се-
зон — з 1 травня по 30 ве-
ресня;

• на опалювальний сезон — 
з 1 жовтня по 30 квітня.

Для домогосподарств, які ви-
користовують природний газ 
/ електроенергію для індивіду-
ального опалення, розмір суб-
сидії на опалювальний сезон 
розраховується з 16 жовтня по 
15 квітня включно.

Перепризначення житлової 
субсидії на наступний опалю-
вальний (неопалювальний) се-
зон для деяких категорій суб-
сидіантів здійснюється виклю-
чно після надання нових заяв і 

декларацій. Зокрема, це:
внутрішньо переміщені осо-
би. Для оформлення субсидії 
ВПО більше не потрібно пода-
вати договір найму житла, під-
ставою для нарахування ком-
пенсації є акт обстеження 
матеріально-побутових умов 
сім’ї, громадяни, які зверта-
ються за грошовими виплата-
ми на придбання скраплено-
го газу, твердого та рідкого піч-
ного побутового палива сім’ї, в 
яких кількість фактично прожи-
ваючих зареєстрованих осіб в 
попередньому сезоні менша, 
ніж кількість прописаних.

Розгляд комісією питання про 
нарахування субсидії на фак-
тичну кількість людей, які про-
живають в квартирі (будин-
ку), здійснюється на підставі 
письмової заяви субсидіанта 

з відповідним проханням. При 
цьому, в декларації вказується 
повний склад зареєстрова-
них мешканців, але з познач-
кою «не проживають» навпро-
ти відсутніх членів сім’ї.

На підставі цих документів, а 
також довідки, що підтверджує 
факт непроживання кон-
кретної особи за цією адре-
сою, соціальний інспектор 
перевіряє матеріально-поб-
утові умови і складає акт. За 
результатами перевірки спів-
робітниками УСЗН готується 
подання на Комісію, рішення 
якої є обов’язковим до вико-
нання ЖКГ.
 
Таким чином, цілком реально 
отримати через комісію по-
станову про нарахування пла-
ти за послуги ЖКГ тільки на про-
живаючих у квартирі людей 
(наприклад, не на 4 прописа-
них, а на 2 реально прожива-
ючих). І доходи для розрахунку 
субсидії також будуть братися 
тільки на тих осіб. які фактично 
мешкають у приміщені.

Уточнення!Винесення тако-
го рішення жодним чином не 
впливає на прописку грома-
дян, відсутніх за зареєстрова-
ним місцем проживання. Во-
ни як і раніше будуть пропи-
сані за старою адресою, але 
на період їх відсутності плата 
за комунальні послуги нара-
ховуватися їм не буде.

За матеріалами: www.lawportal.com.ua
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Початок процесу вибору терапевта, 
сімейного лікаря, педіатра (для дитини) 
стартувала в Україні з 2 квітня.

Ми  на власний розсуд обираємо лікаря 
і підписуємо з ним декларацію на обслу-
говування, яка засвідчує, що стаємо па-
цієнтом саме цього фахівця. Лікар надає 
нам медичну допомогу, а заклад, де він 
працює, отримує фінансування з розра-
хунку на кожного його пацієнта. Деклара-
ція з пацієнтом є підставою для перера-
хування медзакладу коштів з державно-
го бюджету. І таким чином реалізується 
принцип «гроші йдуть за пацієнтом» – тоб-
то, кожен медзаклад, лікар отримає кон-
кретні гроші за конкретних пацієнтів. Вже 
з липня медичні заклади почнуть фінан-
суватись за цим принципом. Щоб кожен 
українець отримував якісну медичну до-
помогу, а лікар – гідну зарплату.

Якщо ми вже маємо лікаря, до якого звер-
тались за допомогою і задоволені резуль-
татом, або лікаря, що лікує членів нашої 
родини, і ми йому довіряємо, можемо 

підписати декларацію з ним. Якщо ж та-
кого немає – запитаємо у друзів, родичів, 
колег, чи можуть вони когось нам відре-
комендувати. Розпитаймо знайомих про 
лікарів, які працюють у найближчій до на-
шого місця проживання поліклініці чи ам-
булаторії. Прив’язка медичного обслуго-
вування до місця проживання скасовуєть-
ся, проте для нас буде зручно, якщо лікар 
практикує поруч.

Щоб обрати свого лікаря, потрібно: взяти 
паспорт, ідентифікаційний код та мобіль-
ний телефон і прийти до фахівця та під-
писати з ним декларацію. Для обрання 
лікаря дитині (педіатра) необхідно взяти 
ще свідоцтво про її народження. Дитину 
приводити необов’язково. Декларацію з 
лікарем у цьому випадку підписує один 
з батьків або інший законний представ-
ник дитини.

Підписати декларацію можна лише в 
медзакладах, що під’єднані до електрон-
ної системи. Вони матимуть наліпку «Тут 
можна обрати свого лікаря».

Лікар, або представник медзакладу 
(медсестра, працівник реєстратури) 
введені дані в електронну систему. Піс-
ля чого на  мобільний надійде СМС з ко-
дом, який потрібно повідомити працівни-
ку закладу. Декларацію роздруковують з 
електронної системи, перевіряємо пра-
вильність внесених даних та підписуємо її 
у двох примірниках, один з яких віддаєть-
ся пацієнту.

До обов’язків обраного нами лікаря вхо-
дить лікування та обстеження, призначен-
ня необхідних аналізів, направлення до 
профільних спеціалістів, вакцинація, про-
філактика захворювань, видача рецептів, 
медичних довідок та лікарняних листків.

Лікар не може відмовити у підписанні де-
кларації через хронічні захворювання па-
цієнта, його вік, стать, соціальний статус, 
матеріальне становище, зареєстроване 
місце проживання. Єдина причина для 
відмови — лікар уже має оптимальну кіль-
кість пацієнтів: для терапевта – це 2000, для 
сімейного лікаря – 1800, для педіатра – 900. 
У такому разі заклад, до якого ми зверну-
лися, запропонує іншого лікаря.

Термін дії декларації з лікарем необме-
жений. Вона діє до того часу, доки ви не 
вирішимо підписати декларацію з іншим 
лікарем, якщо з якихось причин захочемо 
його змінити. В такому випадку поперед-
ня декларація анулюється автоматично.

Кінцевого терміну підписання декларації 
немає. Її можна підписати будь-коли, на-
приклад, під час візиту до лікаря. Але не-
будемо відкладати це на кінець року. Вар-
то обрати лікаря, якому ми довіряємо, і не 
гаючи час, підписати з ним декларацію.

Якщо наш лікар у відпустці чи на лікарня-
ному, адміністрація медзакладу, в яко-
му він працює, визначає лікаря, що впро-
довж цього часу виконуватиме обов’язки 
основного фахівця.

Якщо хвороба сталася з нами під час пе-
ребування в іншому місті, теж не залиши-
тесь без допомоги. Необхідно звернутись 
до найближчого закладу з надання пер-
винної допомоги. Підписувати деклара-
цію для одноразового звернення не по-
трібно.

Автор: Чередниченко Сергій

Обираємо сімейного лікаря

 Ничего такого, что было 
бы неправдой…

Однажды слепой человек си-
дел на ступеньках одного зда-
ния со шляпой возле его ног и 
табличкой «Я слепой, пожалуй-
ста помогите !»
Один человек проходил мимо 

и остановился. Он увидел ин-
валида, у которого было все-
го лишь несколько монет в его 
шляпе. Он бросил ему пару 
монет и без его разрешения 

написал новые слова на табличке. Он оставил ее слепому че-
ловеку и ушел.
Днем он вернулся и увидел, что шляпа полна монет и денег. 

Слепой узнал его по шагам и спросил не он ли был тот чело-
век, что переписал табличку. Он также хотел узнать, что имен-
но он написал.
Тот ответил: «Ничего такого, что было бы неправдой. Я просто на-

писал ее немного по-другому». Он улыбнулся и ушел.
Новая надпись на табличке была такая: «Сейчас весна, но я не 

могу ее увидеть».

   ЖИТЕЙСКИЕ ПРИТЧИ
Выбор за тобой

«Это невозможно!» — сказала Причина.
«Это безрассудство!» — заметил Опыт.
«Это бесполезно!» — отрезала Гордость.
«Попробуй…» — шепнула Мечта.

Собака и отражение

Собака шла по дощечке через речку, а в зубах несла кость. 
Увидала она свое отражение в воде. И подумала, что там дру-
гая собака добычу несёт. И показалось собаке, что та, другая 
кость намного больше.

Бросила он свою кость и кинулась отнимать кость у отражения.

Так и осталась ни с чем. И свое потеряла, и чужое отобрать 
не смогла.
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Надзвичайно вбо-
гий вигляд мають сьо-
годні матчі чемпіона-
ту України з футбо-
лу. Якщо очні зустрічі 
Динамо з Шахтарем 
деякою мірою ще да-
ють можливість поба-
чити щось схоже на 
адекватну гру, то поє-
динки інших учасників 
давно перетворилися 

у хаотичну біганину на спорожнілих стадіонах. Середня відвіду-
ваність матчів впала до рівня абсолютно не футбольних країн, 
а досить високий рейтинг українських клубів у таблиці коефі-
цієнтів УЄФА тримається лише завдяки зусиллям Шахтаря й Ди-
намо, та минулим звитягам Металіста й Дніпра. Але останні не-
скоро стануть до лав євро кубкових бійців, а виступи клубів на 
кшталт Ворскли чи Олександрії схоже базуються на «олімпійсь-
ких» засадах, де головне-це участь.
Якщо найближчим часом ситуація не зміниться, то дуже швид-

ко втратимо як виступи п’яти клубів у Лізі Європи, так і з часом-два 
місця у Лізі Чемпіонів. Найпростіший шлях-пошук винних і 
взаємне обливання брудом функціонерів ФФУ з власниками 
клубів вочевидь нікуди не виведе-бо й вивести не може-резуль-
татом буде хіба абонемент на відвідування арбітражу в Лозанні. 
Якісні легіонери найближчим часом до нашого чемпіонату не 

завітають-максимум можемо розраховувати на оренду юного 
виконавця з Європи (типу Карраскаля) чи підписання нікому не 
потрібних африканців і сербів третього ґатунку. Також не варто 
очікувати, що наші клуби почнуть дійсно розбудовувати власні 
академії-ті, хто ледве зводить кінці з кінцями на те не має фінан-
сування, а ті, що більш-менш фінансово стабільні, воліють йти 
найлегшим шляхом-підписувати гравців з вищезгаданих клубів 
-«волоцюг». Причому обидві категорії прагнуть грати у Вищій лізі. 

Єдине, що необхідно зробити в таких умовах, єдиний шлях до 
розвитку вітчизняного футболу-створення чітко регламентова-
них вимог до функціонування клубу в рамках УПЛ та, з деяки-
ми змінами, Першої ліги :
- наявність власного стадіону, що розташований за місцем 

реєстрації клубу і відповідає вимогам для проведення змагань;
- наявність бюджету клубу не нижче визначеної суми, відсутність 

заборгованостей перед гравцями і персоналом більш ніж за 
2 квартали;
- наявність власної футбольної академії, з віковими групами 

бодай від 12 років;
- заборона на перебування на полі більше ніж трьох орендо-

ваних гравців одночасно;
-  придбання легіонерів не з країн ЄС, дозволено тільки у віці до 

21 року, з країн ЄС - до 25 років;
- ліміт на легіонерів-не більше 5 на полі одночасно;
- через 3 роки після запуску програми-не менше, ніж 4 влас-

них вихованців на полі одночасно.
 
Звичайно, цим вимогам не відповідає цілий ряд клубів в УПЛ. 

Отже їм там і не місце. Стосовно стадіонів-виключення лише 
для клубів з тимчасово окупованих територій, і то не безстро-
кове за терміном дії.
Подібні зміни призведуть до формування нормального скла-

ду учасників Вищої ліги, без диво-клубів з половиною складу в 
оренді, або команди з міста Кам’янське, гравці якої навіть того 
міста зроду не бачили. 
Чи буде формування складу УПЛ таким чином, порушенням 

спортивного принципу? Переконаний, не буде. Порушенням 
всіх спортивних принципів є ситуація зараз, коли з 12 команд 
УПЛ, власним стадіоном, академією і відсутністю довгостроко-
вих боргів перед футболістами можуть похизуватися хіба шість 
клубів. 
І, так: важко сподіватися на просвітлення в головах наших фут-

больних чиновників, та тільки з введенням жорстких регламент-
них норм, рівних для всіх, можливий порятунок ситуації у нашо-
му футболі. Отже будемо сподіватися, навіть без надії…

Автор: Чередниченко Сергій

Contra spem spero
                            «Без надії сподіваюсь»

Считанные матчи осталось провести 
лондонскому Арсеналу на финише те-
кущего сезона, поединки в рамках ан-
глийского чемпионата уже давно носят 
характер тренировок с повышенной от-
ветственностью.

В этих условиях на первый план выходит 
не столько спортивный результат, сколь-

ко прекращение сотрудничества с многолетним коучем «кано-
ниров»-Арсеном Венгером. Безусловно, неучастие в Лиге Чем-
пионов в следующем сезоне нанесет удар как по финансовой 
ситуации в клубе, так и по трансферной активности-исполните-
ли добротного уровня обращают внимание на участие команды 
в престижнейшем турнире Старого Света. Однако, недавний 
триумф Челси в чемпионате Англии стал возможным во мно-
гом на фоне малой нагрузки «синих» в сравнении с конкурен-
тами -в своем чемпионском сезоне Челси полностью смог со-
средоточиться на выступлениях во внутренних соревнованиях.
 
Поэтому основным вызовом для лондонского клуба становит-

ся построение новой модели функционирования. Аресенал не 
может позволить себе конкурировать по расходам с клубами 
калибра Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Реал, Барсело-
на, ПСЖ, в то же время, «канониры» всегда славились наличием 
у команды игрового почерка и трансформация в условный Ат-
летико Мадрид, где результат превыше всего, не обрадует мно-
гочисленных поклонников клуба.

В соотношении : зрелищность игры -финансовая прибыль от 
трансферной деятельности –результат , Арсеналу невероятно 
важно найти специалиста, умеющего добиваться приемлемых 
результатов, проводя успешную трасферную политику и не ме-
няющего привлекательный, атакующий стиль команды. Более 
того, руководство клуба, выделяя на летнее усиление скромные 
по нынешним меркам суммы, обоснованно считает текущий 
состав конкурентноспособным. Действительно, состав коман-
ды на сегодняшний день позволяет решать задачу попадания 

в топ-4 по итогам чемпионата и успешное выступление в Лиге 
Чемпионов. Рассмотрим подробнее:
-Вратарская позиция. В данном случае усиление действитель-

но необходимо -на «престарелого» Чеха рассчитывать не при-
ходится, уровень Давида Оспины не вызывает нареканий, одна-
ко колумбийцу явно необходимо создать конкуренцию.
-Линия обороны. В составе присутствуют надежные и прогрес-

сирующие исполнители -Мустафи, Колошинац, Беллерин, Чам-
берс, еще на сезон  есть «порох в пороховницах» у Лорана Ко-
сельни и Начо Монреаля. Желательным является приобретение 
центрального защитника с возможностью игры на фланге.
Полузащита.  Полностью укомплектована -наличие таких ма-

стеров, как Аарон Ремзи, Уилшир, Озил, Мхитарян гарантиру-
ет скорость и креатив в центре поля, кроме того целая когорта 
перспективной молодежи готова в любой момент заменить бо-
лее опытных исполнителей.
Нападение. Полный порядок у «канониров» и в линии атаки 

-Обамейянг, Ляказетт, Уэлбэк потенциально одна из сильней-
ших атакующих линий в Европе.

Основная задача для Арсенала в данном случае -поиск трене-
ра, умеющего добиваться результата с тем ресурсом, который 
уже в наличии, и имеющего позитивный опыт работы с молоды-
ми исполнителями. Одним из таких специалистов безусловно 
является тренер Монако Леонардо Жардим, в то же время, на-
пример Диего Симеоне явно приверженец нехарактерной для 
Арсенала игровой модели, а возможное назначение Патрика 
Вийера весьма рискованно, в силу малого опыта работы.
Арсену Венгеру принадлежит замечательная фраза -«Мы не 

покупаем звезд, мы их создаем». Материал для создания у лон-
донцев уже есть, потенциально тот же Джек Уилкшир еще спо-
собен встать в один ряд с Джеррардом и Лампардом, теперь 
все зависит от руки мудрого мастера.  Имеющиеся замеча-
тельные исполнители засияют яркими звездами на футбольном 
небосклоне. А значит, дело клуба Арсенал вновь, как и в слав-
ную эпоху Анри, Бергкампа и Пиреса, станет подлинным Ис-
кусством.
Автор: Чередниченко Сергій

Необходимо делать любую работу так, чтоб она становилась искусством
                                                                                           Арсен Венгер
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Требуется
экскова-
торщик! 

0952413891
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ОВЕН 
(21.03-20.04)
На этой неделе желатель-
но привести в порядок мак-

симальное количество дел. У вас бу-
дет время и на генеральную уборку 
дома, и на обустройство грядок на 
даче. В понедельник особенно хоро-
шо будут удаваться дела бумажные. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04-20.05)
Успех вполне возможен, но 
не стоит слишком давить на 

окружающих. Помощь друзей или 
обращение к начальству вряд ли до-
стигнут цели, к тому же следует избе-
гать собственных иллюзий и слишком 
заманчивых предложений. К четвергу 
на работе накопятся проблемы, ко-
торые другим не под силу, а вы с ни-
ми справитесь легко. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-21.06) 
Сейчас можно воплощать 
в жизнь свои творческие и 
бизнес-идеи, они принесут 

успех и прибыль. Будьте внимательны 
и предупредительны по отношению 
к окружающим, не забывайте о тех, 
кто находится рядом, и не пренебре-
гайте их советами. Развивайте все ви-
ды сотрудничества и укрепляйте лич-
ные отношения.

РАК 
(22.06-22.07)
На этой неделе вы будете 
весьма сильны духом, раз-

умны и решительны в делах, поэто-
му можете преуспеть на любом по-
прище. Вполне реально повышение 
по службе, особенно, если оно ожи-
далось уже довольно давно. Однако 
желательно сдерживать порывы пе-
реполняющих вас чувств.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)
Вы, конечно, сильны и могу-
щественны, но помощь вли-
ятельных людей для продви-

жения по карьерной лестнице вам не 
помешает. Вас могут ждать дополни-
тельные хлопоты, связанные с партне-
рами, но они принесут результат. 

ДЕВА 
(24.08-23.09)
Ваша мобильность и кон-
тактность позволит вам 
справиться с достаточно 

сложными проблемами, которые 
возникнут на этой неделе. Во втор-
ник необходимо начать реализовы-
вать ваши творческие замыслы, ина-
че процесс затянется. 

ВЕСЫ 
(24.09-23.10)
На этой неделе на проис-
ходящее следует смотреть 

философски. Все суть суета сует, вы 
же можете извлечь нечто полезное 
для себя, просто наблюдая за разви-
тием событий. Активно участвовать в 
чужих конфликтах не следует.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11) 
Вам предстоит оказаться в 
весьма интересной компа-

нии. Не исключены и зарубежные ко-
мандировки. Помните о том, что для 
того, чтобы слыть прекрасным собе-
седником, совсем не нужно много 
говорить, гораздо важнее уметь слу-
шать. В конце недели стоит поделить-
ся с начальством новыми идеями

        
СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
На этой неделе постарай-
тесь исправить накопивши-

еся неточности, сгладить мелкие ше-
роховатости в отношениях и вытереть 
пыль на особенно видных местах. 
Большие дела успеете сделать поз-
же, пока - время малого. Обратите 
внимание на ваше взаимодействие 
с партнерами. Все ли они выполня-
ют обязательства? 

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01) 
На этой неделе вам при-
дется терпеливо и упорно 

продвигаться вперед по крутой тро-
пинке, потребуется немало усилий 
и времени, чтобы решить многочис-
ленные проблемы и спорные вопро-
сы. При этом может проснуться же-
лание давать полезные советы.

 ВОДОЛЕЙ 
 (21.01-20.02) 
 ВНаступающая неделя бла  
гоприятна для творчества, 

особенно для людей искусства, од-
нако будьте готовы к тому, что ваша 
жизнь станет предметом присталь-
ного внимания со стороны коллег. Не 
исключены сплетни и интриги. 

РЫБЫ 
(21.02-20.03) 
Постарайтесь в начале не-
дели выполнить работу сво-

евременно, это избавит вас от лиш-
них вопросов. Ваше трудолюбие бу-
дет замечено и оценено по досто-
инству. Большинство ваших планов 
осуществится. 

 
Авто/мото

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

    Продам крылья 
передние и задние 
на ВАЗ 2105 в хо-
рошем состоянии, 
0508875293, Мак-
сим

Недвижимость

    Продам 2-комн 
квартиру, пл.Ро-
стовцева, 3/4 эт.до-
ма, 43/28/7, хор.
сост., с мебелью, 
0999450285

Услуги

    Профессиональ-
ная стрижка котов, 
декоративных со-
бак средних и ма-
лых пород, воз-
можен выезд на 
дом, 0994223338, 
0684913403

    Корпусная и мяг-
кая мебель под за-
каз. Фабричная ипо 
вашим размерам, 
шкафы-купе,кух-
ни, прихожие, дет-
ские. Индивидуаль-
ный дизайн. Выбор 
материалов и фур-
нитуры. Качество, 
проверенное вре-
менем. 0502747889

    Установка две-
рей, окон, монтаж 
плинтусов, налич-
ников, МДФ пане-
лей, вагонки, де-
ревянной ОСБ, ли-
нолеума, подокон-
ников. Мебель под 
заказ. 0502747889

Объявления     Бурим скважи-
ны, 63 и 125 пла-
стиковая труба, 
0953350266

    Натяжные потол-
ки.
 -матовые
 -глянцевые
 -многоуровневые
Гарантия 10 лет!
Полотно высокого 
качества!
095-354-88-41,
093-657-68-57

Работа

    Требуются на СТО 
в Андреевку свар-
щик, рихтовщик, 
подсобный рабо-
чий, 0501395494

    Требуется опе-
ратор в call-центр, 
на пстоянную ра-
боту с возможно-
стью карьерного 
роста, з/п 6000грн, 
тел.0664769223

Гороскоп на тиждень

- Я вас должна 
предупредить, че-
рез 40 минут вер-
нется мой муж.
- Ну и что? я же 

ничего такого не 
делаю!
- Вот-вот! А время 

то идет!
***

Сижу на работе. 
Звонит телефон. 
Беру трубку и слы-
шу:
- Это дурдом?
иИ знаете, я заду-

малась...
***

Женщина призва-
на сделать муж-
чину счастливым! 
Где бы этот не-
счастный не пря-
тался.



15DANI-INFO.COM
Вівторок, 8 травня 2018Доставка  пиццы Food House 050-591-22-36

 Так уж 
историче-
ски сложи-
лось, что 
м а й с к и е 
п р а з д н и -
ки ассоци-
ируются у 
б о л ь ш и н -
ства из нас 
с выездом 
на приро-
ду, пикни-

ком у костра и ароматом подрумянивающегося шашлыка. По-
скольку самое время приступать к подсчету участников и закуп-
ке продуктов, предлагаем Вам рецепты, которые могут приго-
диться для того, чтобы маевка удалась. 

1. Простой шашлык из свинины (традиционный рецепт) 
Если на компанию, то так получается: кто-то пожирнее хочет, 

кто-то несильно жирное, т.о. часть мяса - шейный антрекот, часть 
- грудной и поясничный. Нарезка кусочками по желанию (и по 
высоте мангала - большие куски на высоком мангале пересу-
шатся, а то и вовсе нормально не прожарятся). 
Маринад - три компонента: Лук (Соотношение на 2 части мяса 

1 часть лука); чёрный молотый перец; соль. Соль обычно добав-
ляется за два часа до жарки (иначе вытянет часть влаги из шаш-
лыка и сочности как не бывало). 
Сколько нужно мариновать? -  сутки в прохладном месте, ли-

бо двое в холодильнике (при приготовлении крупных кусков ан-
трекота двое суток эталон). 
И не забывайте про свиной грипп и взяточников в лабораториях 

вет. контроля, прожаривайте, как следует. 
Пойдет с любыми овощами и зеленью, в идеальном вариан-

те - под водочку... 

2. Шашлык из говядины (вариант классического рецепта, в ори-
гинале - баранина)
Из мякоти говядины, которую нужно очистить от пленок и сухо-

жилий, нарезают небольшие одинаковые кусочки, складывают 
в глиняную или эмалированную посуду. Затем мясо пересыпа-
ют смесью соли, черного молотого перца, мелко нарезанного 
лука, молодых семян кориандра, взятых по вкусу и разведенных 
в нескольких ложках фруктового или винного уксуса. Все хоро-
шо перемешивается, посуда закрывается крышкой и ставится 
в прохладное место на 12 часов. Затем сок слегка отжимает-
ся, а мясо очищают от специй. 
Кусочки мяса нанизывают на шампур и смазывают раститель-

ным маслом. Обжаривают над углями до готовности. 
Необходимо внимательно следить за жаром, чтобы он был по-

стоянным, но ровным. 

Соус чесночный острый с кетчупом. 
Чеснок мелко нарезать, смешать его с разведенным кипяче-

ной водой кетчупом (густота соуса по вкусу), добавить рубле-
ную зелень петрушки и сельдерея. 
Соус «Лечо». 
Лук репчатый, маленькая морковь, перец сладкий, специи, са-

хар, соль, растительное масло, чеснок, томатная паста. 
На глубокой сковороде раскалить растительное масло, туда 

добавить мелко нарезанный лук, очень мелко нарезанную мор-
ковь, все это припустить, далее мелко нарезанный сладкий пер-
чик, томатная паста очень много т.к это составляющая часть со-
уса. Далее в кипящую массу добавляем сахар и специи, со-
лим. Если очень густой соус можно добавить кипяченной водич-
ки. В конце заправляем чесноком и даем остыть. 
Грибной соус. 
50 г масла или шпика, 200 г боровиков, шампиньонов или мас-

лят, 1 луковица, 1 ст. ложка муки, 0,5 л бульона или воды, соль, 
молотый перец, 2 ст. ложки сметаны, 1 ст. ложка мелко наре-
занной зелени. 
Очищенные грибы и лук нарезать и обжарить, добавить муку, 

прогреть и развести бульоном или водой, посолить, посыпать 
перцем, тертым луком или нарезанной зеленью. Последней до-
бавить в соус сметану. 
                                                                                                                               По 

материалам vkysno.kiev.ua и shashlik.info

               Вкусно и просто!

Про ко-
ристь капу-
сти відомо 
ще з часів 
Д а в н ь о ї 
Греції, і сьо-
годні важко 
уявити го-
род чи при-
с а д и б н у 
ділянку без 
цієї короле-
ви овочів. Та 
нажаль ча-
сто капуста 

піддається ураженню різноманітними шкідниками. Що ж роби-
ти дбайливим господарям, як захистити рослину від зазіхань ка-
пустяної совки чи тлі? 
Сьогодні існує безліч хімічних препаратів для боротьби з шкідни-

ками, але наскільки безпечно їх використання? Адже більшість 
господарів наразі прагнуть вживати «чисті», а не хімізовані про-
дукти. Тому розглянемо насамперед народні методи бороть-
би за врожай.
Отже, які шкідники хочуть насолодитися соковитим листям ка-

пусти і як їх знищити?
Хрестоцвіті блішки –маленька комаха-стрибунець, має тем-

не забарвлення і хутко переміщується по рослині. Полюбляють 
блішки молоду розсаду та листочки. При виявленні на листоч-
ках капусти маленьких дірочок в першу чергу шукайте хресто-
цвіті блішки.
Народні методи боротьби з блішками :
- присипаємо розсаду та молоді листочки золою або тютю-

новим пилом, при цьому краще використовувати міцні марки 
цигарок на кшталт «Прима» або «Козак». Даний метод ефек-
тивний, але присипання доведеться повторювати після кожно-

го дощу;
- блішки не люблять сильні запахи, тому між рядками капусти 

можна посадити часник, що буде відлякувати шкідника;
- ефективно діє обприскування настоєм з курячого посліду, що 

діє не тільки як захист від блішки, а і є відмінними добривом. Не-
велику кількість посліду замочуємо у воді, розбавляємо водою 
та обробляємо молоду розсаду.
Капустяна совка –небезпечний і лютий шкідник, що відразу піс-

ля посадки відкладає яйця на молодих листочках. Згодом з тих 
яєць вилуплюються чорні гусениці. Вони швидко висмоктують со-
ки, залишаючи великі дірки в листах, а деякі личинки з часом з’яв-
ляються навіть на качані.
Народні методи боротьби з совкою:
- натираємо мило на тертці, заливаємо водою і даємо настоя-

тися. Отриманим розчином обробляємо всі кущі капусти;
- лушпиння цибулі заливаємо гарячою водою, настоюємо па-

ру днів і обробляємо. Сильний запах  цибулі буде відлякувати 
капустяну совку;
- розсаду капусти посипаємо звичайною харчовою содою, за-

побігаючи самому виникненню шкідника на городі.
Сіра тля-непомітна світла  комаха, що полюбляє сік капусти. 

ЇЇ важко виявити, оскільки маскується під колір капустяного ли-
ста. Після ураження цим шкідником, капуста стає скрученою 
та слабкою.
Народні методи боротьби:
- змішаємо невелику кількість молока з кількома краплями йо-

ду і обробляємо розчином всі кущі капусти-сіра тля боїться та-
кого поєднання;
- добрі результати дає посипання золою або обробка миль-

ним розчином.
Головне пам’ятати, що боротьба зі шкідниками народними ме-

тодами має починатися відразу після їх виявлення, та бажано 
провести і профілактичну обробку ще на етапі розсади.
Сподіваємось наші поради допоможуть вам отримати вели-

кий урожай, і збережуть  город від всіляких шкідників, а сокови-
та капуста буде прикрасою вашої ділянки.
Автор: Чередниченко Сергій
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