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Це свято офіційно встановлене у 1999 році,
враховуючи велике політичне та історичне значення
об’єднання УНР і ЗУНР для утворення єдиної (соборної)
української держави. У 2011 році День Соборності
поєднали з Днем Свободи, що раніше відзначався
22 листопада, під назвою «День Соборності і Свободи
України». Однак у 2014 році Указом Президента свято
було відновлено як День Соборності України.

Соборність розуміє кожен власно,
Що це таке? – задасть питання вчасно,
– Це єдність духу, сил мого народу,
Що нас єднає мужність, волю, вроду.
Це час минулий у теперішню хвилину,
Це піклування щире про родину,
Це той завіт, що нам Кобзар давав,
Це те, про що він мріяв і писав,
Це ті рядки, що складені навіки,
Це для душі вірші, що серцю ліки,
Це золоті слова про той садочок,
Про ті гаї, Дніпро, синів і дочок.
Це кожен з нас, як часточка країни,
Це сміх гучний щасливої дитини,
Це спів птахів над рідним нашим гаєм,
Веселка райдужна,
проходить що над плаєм,
Це те, що може краще відтворити,
Що може нам майбутнє привідкрити,
Це наші мрії в дійсності новій,
Це світле небо миру і надій,
Це сонце, роси, квіти навесні,
Це щось приємне, що ми бачимо у сні.
Соборність, я вважаю, – то сім’я,
То Україна, нененька моя!
maximum.fm

Кабінет Міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні
за кубічний метр.
Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні
Уряду.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль
зазначив, що обмеження на зростання ціни на газ діятиме до завершення
опалювального сезону.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною
нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться.
Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні
6,99 гривні за кубометр.
Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу –
він не перевищуватиме 1,79 грн
за кубометр.
epravda.com.ua

Читателям «Вестника Новоайдарщины» сообщаем, что стоимость
подписки на полгода составляет
200 гривень, на 1 месяц - 40 гривень.

Сделайте подарок
своим близким!
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Зима в розпалі, на замерзлих річках
та озерах риболовля приваблює сотні
людей і продовжує залишатися захоплюючим, проте небезпечним хобі. Знаходячись на льоду, рибалки чи відпочиваючи зовсім не думають про небезпеку,
що чатує на них.
Тому рятувальники Новоайдарщини дають важливі поради щодо того,
що робити, якщо ви провалилися
на льоду річки або озера:
1. Широко розкиньте руки по краях
льодового пролому та утримуйтесь від
занурення з головою.
2. Намагайтеся, не обламуючи
краю пролому, без різких рухів вибратися на лід, наповзаючи грудьми і по черзі витягаючи на поверхню
ноги.
3. Вибравшись із льодового пролому,
відкотиться, а потім повзіть у той бік,
звідки ви прийшли і де міцність льоду,
таким чином, перевірена. Будьте обережні до самого берега, а там не зупиняйтеся, поки не опинитеся в теплі.
4. Якщо на ваших очах на льоду провалилася людина, негайно сповістіть їй, що

З настанням холодної пори року значна частина громадян використовує
для обігріву своїх помешкань пічне чи
газове обладнання, а також побутові
електроприлади.
Під час їх експлуатації, у разі порушень правил безпеки, виникають пожежі, які призводять до трагічних наслідків, - люди втрачають
своє житло і майно, часто гинуть або
травмуються.
Тому вогнеборці закликають кожного дотримуватися правил пожежної безпеки під час опалення своїх
домівок!

Правила безпеки
при використанні
для опалення
газових приладів:
- забороняється самовільно змінювати передбачену проєктом схему
прокладання газових мереж;
- користуватись несправними або
самостійно встановленими газовими
приладами;
- у сильний вітер не рекомендується
користуватися газовими опалювальними приладами та колонками, які мають
відвід продуктів згоряння в димоходи,
оскільки є загроза виникнення зворотної
тяги та попадання продуктів згоряння
у приміщення;
- в період значних похолодань необхідно регулярно проводити огляд
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йдете на допомогу. Візьміть лижі, дошку,
фанеру (це збільшить площину опори) і
повзіть на них, широко розкидаючи при
цьому руки.
До самого краю ополонки не підповзайте. Ремені, шарфи, дошка, жердина, санки або лижі допоможуть врятувати людину. Кидати їх потрібно з відстані
3–4 м.
5. Якщо ви не один, тоді, узявши один одного за ноги, лягайте на лід «ланцюжком» і рухайтеся
до пролому.
6. Подавши постраждалому підручний засіб порятунку, витягайте його на лід і повзіть з небезпечної
зони.
Потерпілого укрийте від вітру і якнайшвидше доставте в тепле місце,
розітріть, переодягніть в сухий одяг
і напоїть чаєм.
Пам’ятайте – вирушати на водойми
поодинці небезпечно!

14 січня 2021 року набув чинності
Закон України «Про внесення змін до
Закону України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення» щодо запобігання
поширенню коронавірусної хвороби
(COVID-19)».
Законом внесено зміни до статті
46 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», а саме статтю доповнено пунктами «є» та «ж»
такого змісту:
є) за допуск особи у громадські будинки, споруди, де здійснюється обслуговування населення, та громадський транспорт у період дії карантину,
встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, без попередження, донесеного в будь-якій формі та в будь-який
спосіб, про необхідність одягнути
засіб індивідуального захисту органів
дихання, зокрема респіратор або захисну маску, що закриває ніс та рот, у
тому числі виготовлені самостійно, та/
або за відсутність реагування на перебування в таких місцях осіб без вдягнутих засобів індивідуального захисту (усне зауваження про необхідність
одягнути засіб індивідуального захисту,
припинення обслуговування, виклик
представника Національної поліції з
повідомленням про адміністративне
правопорушення) юридична особа,
фізична особа - підприємець сплачують
штраф у розмірі від двохсот до трьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;
ж) за обслуговування споживачів у

період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, працівниками суб’єктів
господарювання та/або безпосередньо фізичною особою - підприємцем
без вдягнутих засобів індивідуального
захисту органів дихання, зокрема
респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, юридична особа,
фізична особа - підприємець сплачують
штраф у розмірі від двохсот до трьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Таким чином, за відсутність масок у клієнтів суб’єктів господарювання штрафуватимуть від 3400
до 5100 грн.
Також Законом визначається, що
складати постанови про накладення штрафів уповноважені посадові
особи територіальних органів центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику
у сфері санітарного та епідемічного
благополуччя населення.
Якщо у вас виникли запитання та
потрібна правова консультація, звертайтесь до «Новоайдарського бюро
правової допомоги» Старобільського
МЦ з надання БВПД за телефоном
095-60-30-913.
«Новоайдарське бюро
правової допомоги»
Старобільського МЦ
з надання БВПД.

оголовків димоходів і вживати заходи щодо запобігання їх обмерзання та
закупорювання;
- забороняється використовувати
для обігріву приміщень газові кухонні
плити.

При використанні
пічного опалення
забороняється:
користуватись
несправними
опалювальними печами;
- розпалювати печі легкозаймистими
та горючими рідинами;
- залишати печі, в яких горить вогонь,
без нагляду;
- доручати розпалювати печі та
наглядати за ними дітям;
- використовувати дрова, довжина
яких перевищує розміри топника;
- сушити та зберігати на поверхні опалювальних печей горючі
предмети;
- закривати піддувало опалювальної
печі, коли в ній ще горить вогонь або є
жар;
- влаштовувати в якості димоходу
металеві
або
азбестові
труби.
В опалювальний сезон необхідно
очищати димарі від сажі хоча б один
раз на два місяці.
Бережіть своє життя і майно від
пожежі!

Пташиний грип - захворювання
птиці, що характеризується ураженням
органів дихання та системи травлення. Збудником захворювання є вірус
(Н5Ш), який є споріднений з вірусом
грипу типу А у людей та тварин. Інфіковані птахи поширюють вірус через свою слину, носові секреції та
послід.
Джерело інфекції - дика птиця. Основний шлях передачі збудника - повітряно-крапельний. Хвороба може
також поширюватися з інфікованими кормами, питною водою, яйцями,
пір’ям.
Симптоми пташиного грипу у птахів: спад активності, посиніння видимих
слизових оболонок, гребеня, сережок,
набряк голови, діарея, ускладнене
дихання, параліч та раптова смерть.
Симптоми пташиного грипу у людей - можуть варіюватися від типових
для звичайного грипу (температура, кашель, біль у горлі і м’язах) до інфекцій
очей, пневмонії.
Щоб знизити ризик зараження пташиним грипом, потрібно:
- уникати контакту з хворою птицею і не торкатись до місць, на які можуть потрапити екскременти хворих

птахів;
- після контакту з сирим м’ясом
птахів (забій, обробка) та іншими
продуктами
птахівництва
ретельно мити руки з милом, а предмети,
на яких оброблялось м’ясо птиці,
продезінфікувати;
- вірус пташиного грипу легко знищити за допомогою термічної обробки, тому
вживати в їжу продукти птахівництва
слід лише після термічної обробки: яйця
потрібно варити не менше 10 хвилин, а
м’ясо - не менше 30 хвилин. Вживаючи
добре проварене м’ясо птиці, заразитися
неможливо;
- яйця не можна вживати сирими; перед приготуванням яєць слід
ретельно мити шкарлупу мильною
водою;
- не купувати м’ясо птахів та інші
продукти птахівництва, що не пройшли ветеринарно-санітарного контролю, а також у місцях несанкціонованої
торгівлі.
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Новая рабочая неделя для меня началась не только с настоящего зимнего снегопада, а еще и с увлекательной поездки в отдаленные села нашего района —
Михайлюки и Колядовку, где совсем недавно состоялись значимые события: открытия обновленных медучреждений.
Но обо всем по порядку. И первыми нас встречали гостеприимные Михайлюки. Здесь накануне нового года сельчане получили замечательный подарок –
состоялось торжественное открытие профилактория!
таком новом ФАПе мы и мечтать не могУютное, теплое, современное здание приветливо встретило медиков, коли. В старом здании медучреждения было
торые постепенно осваиваются в новом
прохладно, а здесь созданы все условия»,
помещении, и пациентов всех возрастов
- добавляет, делясь впечатлениями, Лю(а их в Михайлюках около трехсот).
бовь Ивановна, и выражает надежду на то,
Подарок этот односельчанам преподчто открытие профилактория благотворнесло КСП им. Дзержинского во главе
но скажется на сохранении и укреплении
с председателем А. П. Черенковым.
здоровья пациентов.
«Одну из своих первоочередных заИтак, обновленный профилакторий будач, - говорит Александр Павлович, - мы
дет обслуживать население Михайлюков,
видим в приведении в надлежащее содоктор принимает 268 человек, заключивстояние, при наличии средств, зданий,
ших декларации с семейным врачом, в том
сооружений в нашем селе.
числе около 40 детей. Здесь им оказываетНе оставляла мысль сделать все возможся квалифицированная первичная медпоное для того, чтобы медицинскую помощь
мощь, проводится имуннопрофилактика,
михайлюковцы получали в комфортных успрофилактические осмотры. В просторловиях. Чтобы работалось медикам легко,
ном помещении предусмотрены кабинеты
чтобы было тепло, чтобы было все необхофельдшера, доктора, манипуляционный
димое медицинское оборудование.
Новенький, с иголочки, красивый и ся. Это точно поможет поскорее встать кабинет, комната здорового ребенка, днеВот так мы взялись за капиталь- современный — именно такой вот про- на ноги».
вной стационар на два койко-места, меный ремонт здания, в котором сейчас и филакторий в центре села Михайлюки. А
«Для любого населённого пункта от- сто для ожидания, гардероб, санузел и
расположился профилакторий».
еще здесь очень тепло. Не только от тем- крытие профилактория - событие очень т. д. В перспективе — открытие физиотеРемонт длился около двух лет, и, как пературы в помещении, а еще и от теплой значимое, - говорит заведующая профи- рапевтического кабинета. Еще, что немазамечает Александр Павлович: «Это мы встречи персонала. Раздевалка, бахиллы, лакторием Татьяна Павловна Михайлюк. ловажно, здесь работает аптечный пункт,
затянули даже. Планировали сдать на пол- измерение температуры бесконтактным - Кардинально улучшится медицинское где местные жители могут приобрести
года раньше, но нужно было помочь школе термометром и искренние улыбки сотруд- обслуживание населения, условия работы необходимые лекарственные препараты
устранить проблемы по противопожарной ников (их невозможно не заметить даже медперсонала. Просторное здание, теплые без поездки в райцентр.
безопасности (на это ушло около 1 млн гри- под масками) – именно так начинается и уютные комнаты позволяют намного
В фельдшерско-акушерском пункте есть
вень), поэтому ремонт немного отложили. знакомство с обновленным ФАПом/профи- расширить спектр оказываемых услуг, ос- все необходимое современное оборудоваВозможно, мы работаем дольше, чем неко- лакторием. Здесь все идет своим чередом: настив профилакторий соответствующей ние, в том числе бесконтактный термометр,
торые строительные фирмы, но мы делаем доктор принимает пациентов, работает ап- медицинской аппаратурой».
пульсоксиметр, глюкометр. В наличии и
качественно, на совесть, с гарантией, так, течный пункт. Очень чисто и светло. Такие
«Мы очень благодарны КСП и его пред- кислородный концентратор.
чтобы здание служило лет сто, и приносило необычные для медучреждения цвета — в седателю А. П. Черенкову за то, что влоНо, конечно, самым главным сокровипользу нашим детям, внукам, правнукам».
щем
здесь являются люди. Прекрасный колкаждом кабинете свой, теплый и радующий жили столько средств и сил в отстройку
Отстройка здания, помощь с закупкой глаз. «Здесь и стены должны помогать, - за- здания, и теперь мы имеем возможность лектив профилактория отлично справляется
медоборудования, инструментария «выли- метил А. П. Черенков, когда услышал во- работать в таких комфортных условиях, - со своей благородной миссией — заботитьлись» приблизительно в полтора миллиона прос о цветовом оформлении помещения. замечает доктор Любовь Ивановна Бойко. ся о здоровье односельчан. Это заведующая
гривень средств КСП.
- Чтобы человек с порога начинал улыбать- - Этого события мы ждали очень долго. О профилакторием Татьяна Павловна Михай«Здоровье — это самое важное для кажлюк, семейный доктор Любовь Ивановна
дого человека, - говорит А. П. Черенков. Бойко, фельдшер и заведующая аптечным
И если так складываются обстоятельства,
пунктом Валентина Валерьевна Половинмы должны помочь нашим односельчанам.
ка, младшая медицинская сестра Светлана
Сделали все с любовью к людям, селу,
Анатольевна Капустина. Кстати, Л. И. Бойчтобы получилось уютно.
ко и В. В. Половинка бок-о-бок работают
Мы не перестаем бороться с разрухой.
вместе без малого 30 лет!
Пример тому - отремонтированная столоВесь коллектив — Профессионалы с
вая, магазин, отстроенный магазин, тренабольшой буквы, замечательные, открытые
жерный зал... Сейчас идёт ремонт в СДК.
люди. И то, с каким доверием и уважением
Это касается и помощи с ремонтом личных
обращаются к ним михайлюковцы, говорит
домов михайлюковцев».
о многом.
Кстати, КСП им. Дзержинского имеет
Впереди – много планов. И мы желаем,
лицензию на проведение строительных и
чтобы они непременно сбылись. И чтобы
ремонтных работ, так что большой объем
все были здоровы!
работы в Михайлюках выполняется своими
М. ТИХОНОВА.
силами. Также КСП активно сотрудничает
со строительными фирмами из Харькова,
Материал о новой АСВ в Колядовке
Рубежного, Северодонецка.
читайте в следующем номере «ВН».
Як розповів нам Юрій Єгорович, наразі організація надає допомогу 9 родинам
знедолених та 2 многодітним родинам. З
чого складається допомога? На мою особисту думку, це дійсно рятує життя. Адже
«Милосердя» щоденно турбується про
те, щоб у підопічних було чим опалювати
приміщення, було що поїсти.
Дозвіл на роботу на ділянках, де можна розпиляти сухостій на дрова, надає
Новоайдарська селищна рада. Члени організації «Милосердя» самостійно розпилюють дрова та везуть їх до підопічних,
щоб вони могли топити в домівках.
КСП ім. Дзержинського допомагає з
зерном, яке «Милосердя» змелює в Олексіївці на крупу. Тепер з цієї крупи в організації готують каші та розвозять двічітричі на день по домівках нужденних.
Важливо відзначити й той факт, що
кабінет «Милосердя», розташований в
КНП «Новоайдарська багатопрофільна
лікарня», надає й безкоштовні медичні
послуги: масаж (Юрій Єгорович - професійний масажист), фітотерапія та
медотерапія.
Багато в районі знають про те, що Юрія
Єгоровича можна назвати професіоналом
по частині цілющих трав, а в «Милосердя» є навіть свій фіто-кабінет. Як зазначає Ю. Є. Нєдобєга, існують різні спосо-

Багато років існує в нашому районі організація «Милосердя», яку очолює
Юрій Єгорович Нєдобєга.
Діяльність цієї організації важко переоцінити, адже направлена вона на
надання допомоги найвразливішим верствам населення, людям, родинам,
які опинилися на межі виживання, та яким більше ні до кого звернутися.
Саме такими людьми й опікуються Ю. Є. Нєдобєга й його однодумці
з «Милосердя».
би лікування. Траволікування - це один воно має м'яку дію на організм з набаз них. Лікувальні трави застосовувалися гато меншою кількістю побічних ефекздавна, і лікування травами має глибо- тів або їх відсутністю. А ще тому, що
ке коріння, що йдуть в історію людства. людина і рослини є частиною єдиної
Протягом всього часу свого існування і природи.
розвитку, людині вільно і мимоволі довоДо того ж, серед безлічі способів лідилося випробувати на собі властивості кування людей, мабуть, найприємніший і
і дія тих рослин, які росли навколо ньо- натуральний, а до того ж і один з найдавго. Таким чином, людина знайшов досвід ніших - це лікування травами. Лікарські
застосування лікарських рослин.
рослини можуть не тільки вилікувати,
Навіть у даний час, коли розвинені але й підтримувати наш організм в хорофармакологія і фармацевтична промис- шому тонусі, збільшити працездатність,
ловість, застосування лікарських трав вивільнити ті ресурси, які витрачав наш
залишається актуальним. Ю. Є. Недобе- організм на боротьбу з хворобами. Але
га може довго та цікаво розповідати про це, звичайно, не панацея від всіх бід. Так,
лікарські трави і необхідність очищення лікарські рослини успішно лікують дуже
організму. Звичайно, роблячи наголос багато хвороб, але не всі, і це треба рона лікарських рослинах, характерних зуміти. У деяких випадках ефективніше
нашому регіону. Він зауважив, що тра- фітотерапія, в деяких - традиційна медиволікування залишається актуальним, і цина. Іноді корисно поєднувати ті й інші
багато людей цікавляться ним тому, що методи лікування.

Медотерапія – ще одне цікаве спрямування, адже в організації є своя
невеличка пасіка, тому медові продукти завжди в наявності й готові
допомагати.
Якісні лікувальні масажі в кабінеті
«Милосердя» робить Юрій Єгорович.
Єдине, що потрібно зробити вам – це
взяти направлення у свого лікаря.
Організація «Милосердя» - не така багаточисельна, але всі, хто має до неї відношення, - щирі, чесні люди, які готові у
будь-яку мить надати посильну допомогу
тим, хто потрапив у скрутне становище.
Одні з таких благородних людей – родина Кожемякіних. Часто навіть не рахуючись із власним часом, вони йдуть
на допомогу.
Хотілось би, щоб таких людей було
більше. Давайте не будемо залишатися
байдужими до чужої біди. Краще допомогти, ніж колись самому опинитися
у скрутному становищі.
Тож якщо є можливість допомогти,
зв’яжіться з головою організації «Милосердя» Юрієм Єгоровичем Нєдобєгою
за телефонами 9-35-45 чи 050-518-10-92
й отримайте необхідну інформацію.
Добро обов’язково повернеться до вас
сторицею!
М. ТИХОНОВА.
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Він довго й цілеспрямовано йшов до своєї мети
– стати студентом Вроцлавського політехнічного
університету. Чудово навчався в школі, займався
спортом, мав багато додаткових занять з математики, фізики, англійської та польської, брав
участь у різноманітних конкурсах та олімпіадах,
практично кожного разу виходячи переможцем. І
все це – завжди з посмішкою, легко та на позитиві.
І всі його старання привели його до здійснення мрії.
Наш юний талант, гордість Новоайдарщини Борис
Зеленський.
В 2020 закінчив школу, здавши ЗНО практично
ідеально, набравши майже по всіх предметах 193197 балів з 200 можливих, і таким чином, ставши ще
на крок ближче до своєї мети. І ось під кінець серпня
2020 року Борис поділився радісною звісткою: він став
студентом Вроцлавської політехніки, відділ «Технічна інформатика», спеціальність «Інженер штучного
інтелекту».
Чому ж вибір хлопця припав саме на цей ВНЗ?
По-перше, Вроцлавська Політехніка належить до найбільших і найкращих польських технічних університетів, а також є лідером найпрестижніших рейтингів ВНЗ
у Польщі. Третє місце серед технічних вузів, шосте
місце в загальному рейтингу і традиційно перше місце
в Нижній Сілезії – це результати Вроцлавської Політехніки в рейтингу вищих навчальних закладів фонду Перспективи 2019. Диплом Вроцлавської політехніки є бажаним на ринку праці. Протягом останніх кількох років
випускникам із технічною освітою легше працевлаштуватися. Спеціалісти ІТ і працівники сфери телекомунікації належать до найбільш оплачуваних фахівців у
Вроцлаві. На даний момент Вроцлавська Політехніка є
прямим правонаступником матеріальних здобутків німецької Королівської Вищої Технічної Школи Бреслау
та інтелектуальних і наукових досягнень Львівської Політехніки. З початку своєї діяльності Вроцлавська Політехніка стала важливим центром технічної освіти. На
сьогоднішній день університет належить до групи найбільших і найкращих технічних навчальних закладів у
країні. По-друге, саме тут Борис знайшов омріяну спеціальність, яка викликає у нього справжнє захоплення
та інтерес. Конкретно на цьому ВНЗ родина Зеленських
зупинила свій вибір в 2019 році і через те, що в рейтингах має досить гідне місце, і чули про нього багато
доброго, і й самого міста репутація дуже дружнього та
спокійного. Як зауважує Боря, саме так і є: і місто не
розчарувало, і університет дає відчуття братерства. Навіть на дистанційному навчанні це відчувається повною
мірою: всі одне одному допомагають. «Можемо взагалі
зібратися однією великою конференцією для того, щоб

10 квітня відбудеться тестування пробного ЗНО.
10-14 квітня усі зареєстровані учасники зможуть
внести свої відповіді на тестові завдання з решти
предметів до спеціального сервісу.
16 квітня абітурієнти отримають у своїх особистих
кабінетах результати пробного тестування, яке вони
складали самостійно вдома.
1 лютого - 5 березня триватиме реєстрація для
участі у ЗНО 2021.
21 травня - 15 червня відбудуться тестування з усіх
предметів.
Кожен вступник зможе скласти ЗНО не більше ніж
із 5 предметів. Учні, що закінчують школу, а отже, здобувають повну середню освіту, повинні скласти ДПА

просто допомогти комусь розібратися з математикою,
наприклад», - розповідає Боря.
Звичайно, навчання за кордоном потребує набагато більше організаційних моментів. Наприклад,
щоб стати студентом цього польського вузу, Борису
потрібно було підтвердити знання польської та англійської мови відповідними міжнародними сертифікатами (а це і додаткові кошти, і час, і підготовка,
і певне хвилювання).
З цих впевнених кроків і складався шлях юнака до
мети. Тепер він вже - студент і з впевненістю говорить
про те, що ні краплі не жалкує про свій вибір.
«Навчатися мені дуже цікаво. Хоча, якщо чесно, в
першому семестрі нам по деяких предметах давали матеріал, з яким я вже знайомий. Тому я потроху почав
засвоювати інформацію другого курсу. Але ж це зовсім
непогано.
Я легко знайшов спільну мову з одногрупниками та
з хлопцями, з якими мешкаю в гуртожитку. Що хочу
зауважити: в нашій політехніці ніколи не зустрінеш насмішки. Гумору – повно, на гострі теми – ще більше, а
ось насмішок немає зовсім.
Щодо відносин між викладачами та студентами
можу сказати, що викладачі ніколи не оголосять твою
оцінку перед усією групою (тільки якщо це потрібно
зробити, виходячи з контексту) та ніколи не підвищують голос. Спочатку думав, що ідеалізую, бо у сусід(Державну підсумкову атестацію) у формі ЗНО. Для
них є 4 обов’язкові предмети: українська мова, математика, іноземна мова або історія України на вибір та ще
один предмет на вибір випускника.
Для вступу у 2021 році будуть зараховувати і
результати ЗНО за 2018–2021 роки.
Що нового? Цього року є два варіанти складання
ЗНО з української мови: випускники, які планують
вступати на спеціальності гуманітарного напрямку, повинні виконати завдання з української мови та літератури. Ті, хто бачать себе у технічних спеціальностях,
можуть складати лише українську мову. Цей тест, однак, включатиме компетентнісні завдання зі шкільної
програми української літератури.
Вступники 2021 зможуть завантажити мобільний
додаток «Моє ЗНО», щоб стежити за графіком та місцем проведення тестувань, а також отримати свої
результати іспитів.
До 22 червня оголосять результати ЗНО
з математики.
До 25 червня абітурієнти знатимуть свої

ній групі викладачі могли й крикнути на студентів, але
потім дізнався, що у вузі існує рейтинг викладачів, і
погані потихеньку «відсіюються». Є сайт, де кожний
має змогу проголосувати за того чи іншого викладача,
або залишити відгук. Виходячи з цього, наступні «покоління» студентів вирішують, до кого з викладачів
варто записатися на заняття. В Україні такого немає,
та й саме поняття групи інше. В політехніці Вроцлава ми маємо список предметів, які треба реалізувати
за семестр, є певна кількість балів ECTS, яку потрібно набрати за цими предметами. Наприклад, нам потрібно реалізувати 30-31 бал, а алгебра приносить 6
балів, матаналіз також, і коли записуєшся на заняття,
потрібно, щоб сумарно виходило 30 балів вартості
цих предметів. Коли записуєшся, то просто обираєш
предмет, і тобі відкриваються доступні групи занять, і
ти обираєш, чи де краще викладач, чи більш зручний
для себе час. До речі, таким чином я «намудрував»
собі практично вільний четвер.
Тож ми не маємо однієї групи, як в українських вузах, у нас стільки ж груп, скільки викладачів, а їх іноді
буває по 4 на предмет. Зазвичай ми не говоримо «5-та»
група, ми говоримо «група Вадовського на 11:15 п’ятниця». Також не забуваємо про такі штуки як парні/
непарні тижні, це теж треба враховувати у графіках.
Ходять історії про студентів, які один тиждень мало
не «горіли заживо» з ранку до вечора, а наступний
тиждень мали абсолютно вільний.
Що стосується складнощів, то вони, в основному,
пов’язані з бюрократією, коли треба заповнювати якісь
форми, бланки… Спочатку це напружує, але згодом
звикаєш, адже так більше порядку.
У навчанні мені найбільше подобається програмування. Хоча, воно завжди було для мене
в топі найцікавіших предметів.
Із найближчих планів – скласти сесію, це вже скоро, а потім почнеться другий семестр. Я якось спитав
у друга: «Ну, ось першу сесію пережити, а далі легше буде, правильно?». А він відповідає: «Легше не
буде, але якщо будеш старанно вчитися, сидіти над
предметами – за сесії можеш не хвилюватися». Але я
все ж сподіваюсь. А ще маю надії на третій семестр,
де не повинно бути математики.
Чи сумував за родиною, друзями на відстані? Так,
звичайно, але за навчанням якось не помічав цього. Вже
по дорозі додому зрозумів, наскільки сильно сумував.
Щасливий, що маю змогу трішки побути вдома».
Попереду на Бориса чекає його перша сесія.
Впевнена, вона обов’язково пройде успішно, і все
у нього вийде якнайкраще. Успіхів тобі, Борисе,
тримаємо за тебе кулачки і віримо в твої сили!
До речі, нещодавно Борис отримав сертифікат С1,
який підтверджує його високі знання польської мови,
і тепер хлопець з усією впевненістю може претендувати на бюджетне місце в цьому престижному виші!
Знай наших!
М. ТИХОНОВА.
результати ЗНО із української мови.
З 1 липня абітурієнти зможуть створити свої особисті електронні кабінети вступника і завантажити туди
свої сертифікати ЗНО.
1-13 липня планують проводити вступні іспити та
творчі конкурси.
14-23
липня
вступники
повинні
подати свої документи до вищих навчальних
закладів.
До 28 липня ВНЗ повинні оприлюднити рейтингові
списки абітурієнтів.
Що нового? Цього року, щоб уникнути черг під
приймальними комісіями, у онлайн форматі можна
буде виконати усі пункти процедури вступу. Для цього абітурієнт повинен буде отримати електронний
підпис вступника. Також обмежать кількість заяв
на контракт від одного абітурієнта. Цього року їх
може бути максимум 30.
Увага! Епідеміологічна ситуація може вплинути
на заплановані дати вступної кампанії - 2021!
osvitoria.media; testportal.gov.ua
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С гололедной травмой хоть раз в
жизни сталкивался каждый человек.
Зимой наши улицы превращаются в
каток. Поскользнуться, упасть и очнуться в гипсе – дело нехитрое. Гораздо сложнее удержаться на ногах. Медики подчеркивают – падать нужно
уметь. Правда, их советы достаточно трудновыполнимы, ведь падение в
условиях гололеда занимает мгновение. Однако очень может быть, они
помогут кому-то избежать серьезных
травм.
Итак, медики советуют обратить
внимание на зимнюю обувь – чтобы
реже падать. Обувь должна быть правильной: без каблуков и на рифленой
нескользящей подошве. Можно наклеить на подошву полоски изоленты
или лейкопластыря.
Не носите длиннополую одежду –
вы можете зацепиться за полы и на них
могут наступить идущие следом.
Не носите сумки на длинных ручках – они смещают центр тяжести и
лишают маневренности.
Не держите руки в карманах – лучше разведите их чуть в стороны. Это
поможет удержать равновесие.
Ходите по обочине тротуара - по
краям не так скользко.
Если вы упали - не спешите подниматься. Приподнимите голову, пошевелите ногами, руками. Вставать можно
только в том случае, если нет острой
боли.

Как распознать травму
и как себе помочь?
Ушиб - закрытое повреждение тканей
или органов.
Симптомы: боль (возникает в момент травмы, позднее ощущается при
ощупывании), отек или припухлость
(нарастает в течении суток), гематома (синяк, кровоизлияние в ткани).
Объем движений не уменьшается - это
главное отличие ушибов от переломов
и вывихов.
Лечение: холод 1-3 дня, чтобы остановить внутреннее кровотечение;
покой; фиксирующая повязка (эластичный бинт) на место ушиба. Пострадавшую конечность лучше держать в
приподнятом положении - это уменьшает отек; разогревающие мази - для
рассасывания гематомы (после того, как
спадет отек через 2-3 дня). Прогноз на
выздоровление – 1-3 дня.
Вывих - смещение суставных поверхностей по отношению друг к дру-

Шавлія + лимон. Для приготування
цього напою вам знадобиться половинка лимона і дві столові ложки шавлії, які
потрібно буде залити 2 склянками окропу. Потрібно, що засіб настоявся 5-10
хвилин, потім процідіть його і пийте по
склянці 2 рази на день.
М'ята + липа + малина. Перед сном,
коли піднімається температура тіла, потрібно взяти в рівних пропорціях листя
м'яти, квітки липи і ягоди (можна заморожені або сушені). 2 столові ложки
збору залийте окропом, накрийте банку
кришкою і відставте настоюватися на 1520 хвилин. Процідіть, випийте цей напій і лягайте спати. Температура поступово почне знижуватися, і на ранок ви
почуватиметеся набагато краще.
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Більшість випадків болю в горлі
досить добре і швидко лікуються
домашніми засобами.

гу. Вывих бывает полным, если поверхности перестают соприкасаться)
или не полным – подвывихом (если
соприкасаются частично).
Симптомы: конечность необычно
вывернута, поврежденный сустав имеет
измененную форму, любое движение,
прикосновение вызывает острую боль.
Лечение:
для
подтверждения
диагноза назначается рентген. Далее –
вправление, которое делает только врач.
Растяжение связок – повреждение мягких тканей, вызванное резким и
сильным движением в неестественном
направлении.
Симптомы: боль при движении,
припухлость и гематома, ограничение
движений.
Лечение: холод, давящая повязка на
поврежденное место, мази ,обладающие
противовоспалительным и обезболивающим действием (диклофенак, ибупрофен). Их нужно наносить на место
повреждения. Курс лечения – до 10 дней.
Внимание! За растяжениием связок
нередко принимают их разрыв. Для подтверждения диагноза лучше обратиться
за консультацией к травматологу-ортопеду. Прогноз на выздоровление –
1-2 недели.
Переломы - нарушение целостности
кости.
Симптомы: специфический хруст
при травме, острая боль, «мраморная»
кожа в месте травмы, отек, онемение
в поврежденной конечности.
Лечение: два смежных сустава поврежденной конечности зафиксировать
в неподвижном положении, приложить
холод и срочно обратиться к врачу. В
медицинских учреждениях накладывается гипсовая повязка. Из вспомогательных методов назначается лечебная
гимнастика, массаж, физиотерапия.
Прогноз: через 3-5 недель после травмы концы отломков костей соединяются
воедино - в это время гипс снимают. Полное восстановление поврежденной конечности при травме рук занимает до 4-6
недель, при травме ног- 3-12 месяцев.
Надеемся, что эта информация будет
вам полезна. Но настойчиво рекомендуем в случае травмы незамедлительно обращаться к врачу. Будьте здоровы.
Берегите себя.
medkontrol.pro

Кропива + мед. Дві столові ложки
кропиви залийте склянкою окропу. Через дві години процідіть настій і додайте в нього мед. Пийте для полегшення
дихання по півсклянки 2-3 рази на день.
Засіб допомагає від закладеності носа
та високої температури.
zdorovia.com.uа

Сіль. Полоскання солоною водою
- це один з перевірених способів лікування нагноєння в горлі. Він забезпечує безпечне і швидке полегшення, ефективно усуваючи присутні в
горлі бактерії.
Щоб приготувати склад, потрібно розмішати в чашці теплої води половину
чайної ложки солі.
Мед. Натуральний продукт має
протизапальні та антибактеріальні
властивості. Він може значно полегшувати біль в горлі, зменшуючи запалення і заспокоюючи роздратовану
тканину.
Для отримання розчину необхідно розчинити 2 столові ложки меду
в склянці теплої води і пити не менше п'яти разів на день через рівні
проміжки часу.
Ромашковий чай. Йому властива в'яжуча, протизапальна, антиоксидантна
дія, що може бути дуже ефективною при
таких симптомах, як біль в горлі, кашель,
чхання.
Додайте столову ложку розсипчастого
ромашкового чаю в склянку кип'яченої

води і дайте настоятися 5 хвилин, потім
випийте.
Лимони. Допомагають розріджувати
слиз, знеболити горло. Присутній в цитрусах вітамін С зміцнює імунну систему, допомагає легше переносити застуду,
швидше йти на поправку.
Змішайте столову ложку лимонного
соку зі склянкою теплої води і випийте
(тільки не залпом).
Харчова сода. Полоскання содою
ефективно запобігти зростанню грибка
і дріжджів в горлі, тим самим блокуючи
подальшу інфекцію.
Змішайте в стакані води четвертинку чайної ложки харчової соди і вдвічі
меншу кількість солі. Полоскати горло цим складом потрібно, витримуючи
тригодинної інтервал.
medkontrol.pro

При проблемах с пищеварением часто прописывают самые разные лекарственные препараты. Некоторые из них
могут больше навредить организму,
чем помочь.
Однако есть один способ нормализации пищеварения без использования
сложных химических соединений. Достаточно каждое утро натощак пить
горячую воду.
Врачи объясняют эффект от горячей
воды тем, что она очищает желудочно-кишечный тракт от мусора, который
остался там с ночи и прошлого дня.
Специалисты напоминают, что орга-

низм переваривает далеко не всё съеденное и способен накапливать ненужные ему элементы. С помощью горячей
воды их можно легко и безболезненно
вывести из организма.
Стакан горячей воды во многом благотворно влияет на многие
системы
организма:
ускоряет обмен веществ, усиливает сжигание
жира и повышает тонус сердечнососудистой системы.
newsyou.info

1. Массируя большой палец ноги,
ты воздействуешь на гипоталамус. Это
очень полезно людям, которые страдают избыточным весом, — нажатия на
эту точку помогают контролировать
аппетит, способствуют естественному
похудению.
2. В центре большого пальца находится точка, отвечающая за работу
гипофиза — главной гормональной
железы.
3. У основания большого пальца есть
область, массаж которой приравнивается к массажу щитовидной железы.
Находясь в постоянном стрессе, щитовидка часто дает сбои даже у совершенно здоровых людей, разминать эту зону
полезно всем.
4. Центр стопы массажировать особенно приятно — сплетение нервов связано с диафрагмой. Вот оно, настоящее
расслабление!
5. Активное воздействие на се-

редину
стопы
помогает
справиться
со
стрессом,
снимает
напряжение.
6. Возле внутреннего края стопы,
ближе к середине, расположены нервные окончания, связанные с работой
надпочечников. Если ты чувствуешь
непреодолимую усталость, массаж этого места быстро поможет тебе обрести
утраченную энергичность.
7. Разминая ноги в области, приближенной к пятке, ты активизируешь выделительные системы организма — токсины не будут застаиваться и
отравлять тебя изнутри.
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20 января состоялась инаугурация Президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена, который стал 46-м главой государства в возрасте 78 лет.
Это событие побудило редакцию собрать интересные факты из биографий
некоторых руководителей различных государств.
После четвертой победы Франклина
Рузвельта на выборах в Америке приняли поправку к конституции, согласно которой президент США не может
избираться более, чем на два срока.
Президент Исландии Аусгейр Аусгейрссон просидел в главном кресле
страны четыре срока. Причем три раза
он избирался автоматически – просто
других кандидатов не было!
Симон Боливар за шесть лет побывал
одновременно президентом сразу трех
государств – Перу, Колумбии и Боливии,
которую, собственно, и назвали в его
честь.
В 1998 году на Филиппинах была проведена Национальная неделя пунктуальности. Ее задачей было приучить филиппинцев прибывать вовремя на деловые
встречи и другие мероприятия. Однако
президент страны Фидель Рамос опоздал на церемонию открытия недели на
час.
Выступая однажды перед японской
аудиторией, президент США Джимми Картер начал речь с шутки. Когда
зрители все как один засмеялись, впечатленный Картер спросил переводчика, как ему удалось настолько хорошо

Вступ президента на посаду - один
із головних церемоніалів в політичному житті країни. Без певних обрядів влада лідера держави вважається неповною, і навіть
в екстрених ситуаціях намагаються провести хоча б скорочену
інавгурацію.
Одна з найвідоміших і найстаріших
інавгурацій проходить в США. З часів першого президента Джорджа Вашингтона зміни в цей процес вносяться
неохоче. Сама церемонія відбувається
20 січня або на наступний день, якщо
інавгурація випадає на неділю. З датами
все серйозно - вони офіційно закріплені в конституції країни і змінювалися
лише двічі.
Вранці попередній та новообраний
президенти і віце-президенти з дружинами збираються в Білому домі, щоб
випити чаю. Потім всі разом їдуть в Капітолій. Місце також не змінювалося за
останні 200 років. Приблизно об 11 ранку починається церемонія. Цікаво, що,
на відміну від багатьох країн, на неї не
запрошують зарубіжних лідерів. Втручатися в справи Америки неприпустимо
- так вважають самі американці. Присягу
слухають посли, конгресмени, друзі обраного президента. Спочатку урочисто
клянеться віце-президент. Саме він буде
здійснювати основну роботу в парламенті, тому його присяга схожа на ту, що
вимовляють конгресмени. Рівно опівдні
настає черга президента. Звучить заповітна формула: «Я, (ім'я), урочисто клянусь,
що буду сумлінно виконувати обов'язки
президента Сполучених Штатів і в повну
міру моїх сил буду підтримувати, охороняти і захищати Конституцію Сполучених Штатів. І хай допоможе мені Бог».
Рівно в цей момент обраний лідер стає
чинним.
У Франції порядок люблять не менше. Хіба що затвердженої дати вступу
на посаду там немає. Зате інші частини
протоколу бувають вкрай скрупульозними. Спочатку екс-президент зустрічає

передать юмор. Тот сознался, что перевел таким образом: «Президент рассказал смешную историю. Все должны
смеяться».
Первым президентом независимого
Зимбабве в 1980 году был избран Канаан Банана. Через два года он инициировал закон, запрещающий гражданам
шутить по поводу его фамилии.
Фидель Кастро находился у власти
52 года.
Рекордсмен из нынешних президентов — Теодоро Обианг Нгема Мбасого — управляет Экваториальной Гвинеей
37 лет.
Экс-глава Уругвая Хосе Мухика ежегодно отдавал на благотворительность
90 % своей зарплаты. Сегодня он живет
в трехкомнатном доме на ферме и сам
носит воду из колодца. Мухика вошел в
историю как самый бедный и честный
президент мира.
Президент США Авраам Линкольн
после смерти был перезахоронен 17
раз либо из-за реконструкции гробницы, либо по причинам безопасности.
При этом шесть раз его гроб вскрывался. Только в 1901 году, через 36 лет
после смерти, тело Линкольна нашло
обраного главу держави на сходах Єлисейського палацу. Потім вони усамітнюються в окремому кабінеті за зачиненими дверима рівно на півгодини. За цей
час майбутній лідер повинен отримати
«ядерну валізу», секретні документи і
напуття від президента, що йде. З цього моменту у Франції на кілька десятків
хвилин офіційно відсутній глава держави: старий уже склав повноваження, а
новий ще не прийняв присягу. Після до
Зали урочистостей Єлисейського палацу заходить голова Конституційної ради.
Він привселюдно оголошує результати
виборів і ім'я переможця. Президенту
вручають ланцюг Великого магістра Ордена почесного легіону - символ влади
у Франції. Потім новий лідер вимовляє
свою першу промову. Важливий пункт
вступу президента на посаду - огляд республіканської гвардії, яка після цього дає
залп з 21 гармати. Так глава держави показує свій зв'язок з армією. Потім лідер
країни сідає в кортеж з відкритим дахом і,
вітаючи громадян Франції, проїжджає до
Тріумфальної арки. На цьому церемонія
офіційно закінчується.
Особливість інавгурації в Чехії в тому,
що найменша запинка або відступ від
тексту присяги є підставою для негайної
відміни результатів виборів і призначення нових. Це прописано в Конституції
країни.
У Туркменістані до атрибутів інавгурації глави держави відносяться біла
кошма, на якій стоїть президент, скатертина-дастархан зі стравами з національної кухні і сагайдак зі стрілами,
з давніх-давен символізують для туркменів благословення на добру путь,
благополуччя і достаток, єднання і
згуртованість народу.
Інавгураційну промову президент Італії починає традиційною фразою: «Клянуся бути вірним республіці і в усьому
слідувати Конституції», при цьому покладає руку як на Конституцію, так і на
Біблію.
У Мексиці ритуал змінюється від
президента до президента. Хтось проїжджає по головній вулиці міста в кабріолеті, хтось покладає квіти біля пам'ятників в Мехіко. До речі, проводиться
церемонія завжди першого грудня - в
один з найбільш прохолодних сезонів
у Мексиці.

окончательный покой.
Племянница 26-го президента США
Теодора Рузвельта по имени Анна
Элеонора впоследствии вышла замуж
за своего дальнего родственника Франклина Делано Рузвельта, 32-го президента США. Ей даже не пришлось
менять фамилию.
Однажды на Гаити местный диктатор
Франсуа Дювалье на выборах предоставил избирателям необычные бюллетени.
На них был вопрос о том, согласны ли
они избрать его пожизненным президентом, и лишь один вариант ответа —
утвердительный.
Княжество Андорра управляется совместно Испанией и Францией. Князьями являются, соответственно, епископ
Урхельской католической епархии и президент Франции. Таким образом, французский президент является единственным в мире демократически избранным
монархом.
Среди всех американских президентов рекорд поставил актер Рональд Рейган. На выборах за него проголосовало
49 штатов из 50.
Впервые мир узнал, что женщина может быть президентом, в 1974 году. Исабель Мартинес де Перон стала президентом Аргентины после смерти своего
супруга Хуана Перона, а уже менее чем
через 2 года в результате государственного переворота она потеряла свой пост.
После смены власти Исабель Перон
была заключена под домашний арест,
а позже выслана в Испанию.

Джо Байден родился 20 ноября
1942 года и на сегодня является самым
старшим президентом США.
Родители Байдена — выходцы из
Северной Ирландии. Отец Байдена занимался мелким бизнесом, продавал
подержанные автомобили.
Байден станет вторым президентом-католиком в Америке после Джона
Кеннеди: большинство христианского
населения в США — протестанты.
В 1965 году получил диплом по истории и политологии в университете штата
Делавэр. Три года спустя — степень доктора права в Сиракузском университете
в штате Нью-Йорк.
В 1966 году Байден женился на Нелии Хантер, с которой познакомился
на первом году обучения в колледже.
У пары родилось трое детей: сыновья
Бо и Хантер и дочь Наоми. В 1972 году
Нелия и 13-месячная Наоми погибли
в автокатастрофе.
Чтобы видеться с детьми, он каждый
день ездил на поезде из Вашингтона домой в Уилмингтон — расстояние порядка
180 км. В 1975 году Байден познакомился
с нынешней супругой — учительницей
английского языка Джилл Трейси Якобс,
на которой женился спустя два года.
В 1981 году у супругов родилась дочь
Эшли. В 2015 году, на 47-м году жизни, от рака мозга умер старший сын Бо.
Политическая карьера Байдена развивалась довольно стремительно. Уже в
1972 году он избрался в сенат США. На
тот момент ему было всего 29 лет — он
стал пятым среди самых молодых сенаторов в истории страны. В 1974 году
редакция журнала Time включила сенатора Байдена в число «200 лиц будущего,
которые будут делать историю»
Байден поставил себе цель стать президентом ещё в 21 год, а впервые попытался осуществить эту мечту в 46 лет,
выдвинув кандидатуру. Тогда он потерпел неудачу и снялся с гонки на фоне
обвинений в плагиате: Байден использовал выдержки из речи, с которой в
mir24.tv; sputnik-georgia.ru 1987 году выступил лидер британской

Албанский президент Ахмет Зогу,
бывший затем королем этой страны с
1928 по 1939 год, пережил более 50 покушений на свою жизнь. В 1931 году его
пытались убить около венского театра,
когда король садился в машину. Зогу достал свой пистолет и открыл ответный
огонь, что его и спасло — убийцы разбежались. Это единственный случай в
современной истории, когда официальный глава государства лично стрелял
в людей, пытавшихся его убить.
Самым коротким президентским
сроком отметилась Розалия Артеага.
Ее предшественник Фабиан Аларкон 6
февраля 1997 года был назначен президентом Эквадора после объявления импичмента предыдущему президенту. Но
спустя 3 дня пост заняла Розалия Артеага. Но и она была президентом Эквадора
не слишком долго, всего 2 дня. Уже 11
февраля при поддержке армии Фабиан
Аларкон снова занял президентский
пост.
Самый молодой действующий глава
государства в мире - Ким Чен Ын. Он
занял свой пост, когда ему исполнилось
28 лет. На данный момент ему 35 лет, и
он продолжает править самой закрытой
страной мира.
У африканского народа котоко вся
власть сосредоточена в руках вождя, который носит титул «Тот, кто следует за
тем, кто был раньше, и предшествует
тому, кто будет потом».
aif.ru; muzey-factov.ru; nv.ua

лейбористской партии Нил Киннок.
Он более 35 лет был сенатором от
штата Делавэр и занимал пост вице-президента в администрации 44-го
главы американского государства Барака Обамы. На посту вице-президента
пристальное внимание уделял внешнеполитическим вопросам. Неоднократно
посещал Ирак, Афганистан и Пакистан.
Поддерживал федерализацию Ирака.
Новый президент является противником свободного ношения огнестрельного
оружия. Он также выступает за увеличение государственного финансирования
альтернативных источников энергии
для борьбы с глобальным потеплением.
Считает себя ревностным католиком. Неоднократно выступал против дискриминации по цвету кожи, гендеру, вероисповеданию и сексуальной ориентации.
В отчете врача Байдена, опубликованном предвыборным штабом политика, говорится, что Байден по состоянию
здоровья может исполнять обязанности
главы государства, «здоров и активен», у
кандидата «нет каких-либо болезней или
нарушений, которые бы могли помешать
ему быть главой американской администрации». По данным врача, у Байдена
иногда бывают нарушения нормального ритма сокращений сердца, однако
это не создает серьезных трудностей.
В отчете также говорится, что Байден
не курит, не употребляет алкоголь и
регулярно занимается спортом.
Состояние Джо и его жены Джилл
на конец 2019 года Forbes оценивал
в $9 млн. Эта сумма складывается из
двух домов Байденов в Делавэре, оцененных изданием в $4 млн, наличных
средств и инвестиций на ту же сумму и
федеральной пенсии в $1 млн.
РБК; minfin.com.ua; bbc.com
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КУПЛЮ
КРС,
КОНЕЙ.

Фермерство продає

курей-несучок
і молодняк

Домінант, Ломан Браун, Леггорн, Борковська, Геркулес та ін.
Співпрацюємо з кращими
фермами України.
Доставка безкоштовно.

НОВОАЙДАРЩИНИ»

095-51-23-839

Ремонт, перетяжка,
изготовление
мягкой мебели.
050-039-92-95.

066-039-95-20, 068-902-33-04

Ремонт, перетяжка мягкой мебели.
Изготовление МАТРАСОВ любого размера. 095-410-86-01.

продам
ДОМИК с удобствами в с. Айдар-Николаевка. Рядом река.
066-78-171-78.
Двухкомнатную КВАРТИРУ, 095-502-39-18.
Или ОБМЕНЯЮ двухкомнатную КВАРТИРУ, 066-42-83-605.
Новый газовый КОТЕЛ, 066-42-83-605.
БРИКЕТИ ПАЛИВНІ з відходу соняшника. 2850 грн/т. Для
будь-яких типів опалення. Вигідніше на 25 % по тепловіддачі
та набагато зручніше, ніж дрова. Не потребує великих фізичних
зусиль при використанні. Доставка від 3 тонн безкоштовна.
066-30-544-64, 067-10-328-10.
ДРОВА, ОТХОДЫ ЗЕРНОВЫХ, МАКУХУ, 095-595-32-33.
ПОРОСЯТ (полтора месяца). 066-325-24-09.

куплю
КРС, 099-005-75-77, 098-008-78-21.
НАСІННЯ та ВІДХОДИ СОНЯШНИКА або поміняю
на брикети. 050-596-27-80.

работа
Требуется ПРОДАВЕЦ. Хозтовары. 099-94-39-117.
ТОВ «АЙДАР МИЛАМ» на постоянную работу требуется
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ. 066-958-91-86.

услуги

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Продажа.
Ремонт. Обслуживание. 099-336-87-79.

Установка.

считать недействительным
Втрачене ТИМЧАСОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ СОВК № 001241
на ім’я ВЛАСОВА Геннадія Миколайовича 21.07.1989 р. н.
вважати недійсним.

помним...
20 січня –
40 днів світлої пам’яті
АНДРОСОВА
Миколи Михайловича
Не вистачає слів, щоб передати смуток, який чорним крилом торкнувся не лише сім’ї,
а й інших людей, залишивши сльози та печаль. Полум’я
болю обпікає душу від думки,
що ніколи не буде поряд його
з нами. Не почуємо мудрої поради, не відчуємо надійної
підтримки, не побачимо щирого погляду й теплої усмішки.
Але ніколи не згаснуть у наших серцях любов, вдячність і
велика шана. Вчитель за освітою, патріот Новоайдару, депутат
Новоайдарської селищної ради багатьох скликань, працелюб за
натурою, він ніколи не пасував перед труднощами, згуртовував
колектив і націлював його на поступ уперед.
Ви відійшли у Небуття, але ми знаємо, що пам’ять про цю
чудову людину житиме вічно. Спочивайте спокійно у Царстві
Божому, нехай земля Вам буде пухом, а душі – Царство Небесне.
Новоайдарська селищна рада.

По горизонтали: 1. Зигзаги
горнолыжника. 6. Кайнозойский родственник слона. 8. Место
превращения пешехода в пассажира. 9. Объект изучения дактилоскопии. 10. Человек, тратящий
свою жизнь на изучение чужой.
16. Лекарство для храбрости кота
Леопольда. 19. Очень смешливая
барышня. 20. Пищевой продукт,
на который дуется мышь. 21. Начинается с вешалки. 22. Ходячая
«выхлопная труба». 24. Литературный уход в сторону. 25. «Приставка» к мотоциклу. 30. Светило
на погонах. 31. Быстрая писанина.
36. Смотрите фото. 39. «Красна
девица, а сердце каменное» (загадка). 42. Где с корзинками ищут
маринованные грибочки? 43. Билетная «амбразура». 44. Способ
овладения позицией. 45. «Съёмочный» судья в лёгкой атлетике.
46. Устройство для мягкой посадки. 47. И семейная, и театральная, и немая. 49. В какой столице находится международный
аэропорт Даллес? 54. Устройство,
выключающее и выключающее
электричество самым решительным способом. 55. Смороженная
чушь одним интеллигентным
словом. 61. Смотрите фото. 64.
Вторичный элемент костюма.
65. «Пальмовый» киноприз. 66.

Мастер заливать. 67. «Злейший
враг» выдумок. 69. «Зевни в метро – устрой...» (шутка). 70. Водитель по вызову. 75. «Состязание пяти колец». 76. Смотрите
фото. 77. Декорации от природы.
78. Смотрите фото.
По вертикали: 1. Роддом для
снежной бабы. 2. Шапочно известный Владимир. 3. Место ямщицкой могилы. 4. Портянки с
видом на улицу. 5. Прихлебатели,
сопровождающие ценную особу.
6. Прекрасная погорелица в песне
Леонида Утёсова. 7. Отец мультяшной русалочки Ариэль. 11.
Шулер в рабочее время. 12. Танец
парубка в шароварах. 13. Распиленная женщина. 14. Светильник,
который должен помочь зрителю
разглядеть актёра на сцене. 15.
Смотрите фото. 16. Указание,
данное на повышенных тонах. 17.
Любитель покататься на печи. 18.
«Точка отсчёта» реки. 22. Агония
жанра. 23. Держит в руках омоним девичьей красы. 24. Подарок
от волшебника в голубом вертолёте. 26. Следствие езды по вчерашним дорогам на завтрашних
машинах с послезавтрашней скоростью. 27. Потолок рта. 28. Легкоатлетическая деталь атома. 29.
Смотрите фото. 32. Рабочее место
нотариуса. 33. Итальянцы среди

пельменей. 34. Кольцо в пупке.
35. Слово не для кармана. 37.
Их правда колет. 38. Надуватель
мяча. 40. Инициатор судного дня.
41. Император, однажды приказавший поджечь «вечный город».
46. Образец, по которому изготовляются однородные изделия.
48. Человек, который ходит в театр без билета. 49. Птица, возомнившая себя хорошей певицей.
50. Не даёт дать дуба. 51. Цифра,
под которую можно постричься.
52. Про слишком настойчивого
говорят, что он прёт, как эта бронетехника. 53. Напиток богов и
насекомых. 56. Славное сияние.
57. Большой теннис со стенкой.
58. Нехитрое имущество, нажитое с горем пополам. 59. ... сомнения, что точит душу. 60. «Рёбра»
здания. 61. Искромётный финал.
62. Вызов к доске по очереди. 63.
Карты, попавшие в переплёт. 67.
Часть ботинка, на которую бывает похоже неумело пожаренное
мясо. 68. «Манная каша» воспитательного учреждения для больших детей. 69. Смотрите фото.
71. Куда «прописывают» против
воли? 72. Как древние римляне
называли свой загородный дом
или имение? 73. Надменность,
высокомерие. 74. Смотрите
фото.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 3:
По горизонтали: 1. Ладонь. 4. Шансон. 10. Лежебока. 11. Надомник. 13. Корт. 14. Станция. 15.
Опыт. 18. Сырок. 19. Эмиграция. 21. Пушок. 22. Жокей. 26. Авианосец. 27. Оклик. 31. Ушко. 32. Дебошир. 33. Стяг. 36. Линкольн. 37. Веснушки. 38. Клемма. 39. Маразм.
По вертикали: 1. Люлька. 2. Дежурный. 3. Небо. 5. Атом. 6. Синоптик. 7. Никита. 8. Икота. 9. Вашингтон. 12. Знамя. 16. Попугай. 17. Жалейка. 20. Новоселье. 23. Кваканье. 24. Телок. 25. Фисташка.
28. Суслик. 29. Шифер. 30. Эгоизм. 34. Корм. 35. Анна.
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23 января
отмечает своё 50-летие
МИХАЙЛОВ
Александр Николаевич!
Дорогой муж, папа,
дедушка! Не жалей о
прожитых годах. Они
прошли хоть и быстро,
но не зря. Ты прожил
их достойно, и тебе есть
чем гордиться. Ты – замечательный муж, ты – прекрасный отец (а теперь уже
и дед), у тебя много верных и
хороших друзей. Мы желаем тебе
крепкого и несгибаемого здоровья, чтобы и вторую
половину века ты смог жить так же, в полную силу:
заниматься любимым делом, участвовать в жизни
своей семьи и оставаться надёжной опорой!
С юбилеем, наш любимый и родной!
Уважаемую Оксану Александровну ШЕЙКО
тепло и сердечно подравляем
с юбилеем со Дня рождения!
Сегодня необыкновенный день: ведь юбилей —
не просто дата. И есть похвастать уже чем: семья,
работа, дом, зарплата. Ну а серьезно, скажем Вам:
все, что хотели — перед Вами: и достижений всех
не счесть, и жизнь наполнена друзьями!
Пусть счастье светится в глазах, и радует все
окружение. Пусть мир Ваш будет всем богат
в прекрасный праздник День рождения!
Коллектив КНП «Новоайдарская
многопрофильная больница».

Першою за своїм виграшем завітала
до нас в редакцію мешканка Новоайдару
Н. Г. Волошина.
«Оце перший раз, коли я щось виграла, - розповіла нам наша постійна передплатниця. - Коли чоловік сказав мені, що
моє ім'я на першій сторінці газети серед
імен переможців, я не повірила. Подумала, що він жартує. Але коли побачила на власні очі, тоді вже впевнилась.
Хоча, якщо чесно, й досі не віриться.
Ми з чоловіком постійно виписуємо
«районку». Завжди з цікавістю читаємо.
До речі, якраз нещодавно я подумала: ось отримаю пенсію й піду
куплю фільтр. А тут така удача. Дякую».
І ми щиро вдячні подружжю Волошиних за підтримку. Дуже раді, що

22 января. Растущая Луна
в знаке Телец. Телец — знак
материальной
стабильности,
настойчивости и усердия, поэтому это самое благоприятное
время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок. Вложение в
ценные бумаги обязательно
приведет к получению дохода. Так же хорошо идут дела,
связанные с недвижимостью и
любыми другими имущественными вопросами.
23 января. Растущая Луна в
знаке Близнецы. Время быстрых
и энергичных дел. В силу возросшей импульсивности стоит
заняться не требующими особой концентрации внимания и
больших временных затрат вопросами и проблемами. Увеличенная интеллектуальная активность благотворно сказывается
на делах, требующих мгновенного принятия решений либо
связанных с добыванием информации. 11-й лунный день.
Один из самых позитивных и
энергетически мощных дней
лунного месяца.
24 января. Растущая Луна
в знаке Близнецы. Постоянное желание переключиться на
другое занятие не способствует
кропотливой работе, требующей мобилизации всего внимания, поэтому все долгосрочные
проекты, на решение которых
необходимо потратить более
одного дня, стоит отложить в
ящик до наступления благоприятного периода. 12-й лунный

день. Повышена вероятность
конфликтов и разногласий и в
деловой сфере. День лучше посвятить благотворительности,
раздавать милостыню, делать
подарки, выполнять просьбы
других людей.
25 января. Растущая Луна в
знаке Близнецы. 13-й лунный
день. День самоанализа. Если
удастся разобрать свои ошибки
и извлечь из них урок, то у вас
появится реальная возможность
поднять авторитет и укрепить
свое положение в глазах окружающих людей. Очень вероятен
всплеск творческой энергии и
активности.
26 января. Растущая Луна
в знаке Рак. Время неспешной
стабильности. Идеально подходит для хорошо отлаженной
деятельности
предприятий,
занятых монотонным производством. Так же неплохо
идут дела, связанные с антиквариатом и юриспруденцией.
Инициированный вами в это
время судебный процесс должен закончиться максимально
выгодно для вас. 14-й лунный
день. Наиболее благоприятный
день для разного рода важных

Дільничними офіцерами поліції Новоайдарського ВП ГУНП постійно проводиться робота з профілактики шахрайств,
що скоюються відносно громадян, а саме
у місцях масового скупчення громадян
(установи, підприємства та організації)
розміщені інформаційні банери, під час
проведення подвірних та поквартальних
обходів громадянам надаються інформаційні матеріали роз’яснювального
характеру.
Поліція вкотре попереджає населення: аби не втратити гроші, пам’ятайте
кілька головних правил. Не залишайте
свою банківську картку без нагляду, не
передавайте її нікому, не розголошуйте своїх особистих даних, якщо до вас
зателефонували, представившись пра-

начинаний. Можете смело продвигать свои предложения, они
обязательно найдут отклик и
будут приняты.
27 января. Растущая Луна в
знаке Рак. Осторожнее нужно
относиться к кредитованию и
даче денег взаймы. Есть вероятность, что придется очень
долго ждать их возврата. Поскольку в это время повышается эмоциональная чувствительность, следует более тактично
и внимательно относиться к
близким людям, это пойдет вам
лишь на пользу.
28 января. Полная Луна в
знаке Лев. Луна в Льве благоприятствует всем энергичным
и действенным начинаниям:
от организации спортивных
или культурно-массовых мероприятий до корпоративной
вечеринки, направленной на
сплочение коллектива для плодотворного
сотрудничества.
16-й лунный день. Довольно
гармоничный день. Все находится в равновесии. Ощутим
некоторый переизбыток сил,
которые лучше всего направить в творческое русло или на
физическую нагрузку.

цівником банку, не поспішайте відповідати на запитання, краще самі зателефонуйте в банк і перевірте правдивість
інформації.
Якщо ви не бажаєте втрачати гроші,
відмовтеся від покупок в Інтернеті, які
вимагають передоплати. Зараз всі поштові служби пропонують послуги оплати після перевірки самого товару, тому
намагайтеся узгодити з продавцем саме
такий спосіб оплати.
Але, якщо ви все ж таки стали жертвою шахраїв, звертайтеся
до Новоайдарського ВП за телефоном 102 або 9-44-87. Чергова частина Новоайдарського ВП працює цілодобово за адресою: смт. Новоайдар,
вул. Банківська, 19.

саме ми змогли привернути удачу на
Ваш бік та змусили повірити в дива.
Як бачите, вони все ж трапляються.
Бажаємо й надалі удачі, везіння, міцного здоров'я, гарного настрою та ще
довгі роки крокувати по життю разом
із «Вісником Новоайдарщини»!
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