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У Миропільскій та Романівській громаді

випускники склали тестування
з найкращими результатами
Наталка Рисіч

Минулий навчальний рік, який
розпочинався в
Україні для школярів черговою
хвилею COVID-19,
а продовжувався
в умовах широкомасштабної війни
із росією, було
вирішено завершити Національним
мультипредметним тестуванням
(НМТ).
Три обов’язкові предмети (українська мова, математика та історія України)
мали визначити ступінь готовності випускника 2022-го
року до навчання у вищому
навчальному закладі, куди
захоче піти вчитися той
чи інший випускник. Для
кожного випускника пропонувалися по 20 завдань
із кожного вищеозначеного предмету, а вирішити,
розв’язати та відповісти
на запропоновані завдання слід було всього за дві
астрономічні години. Якщо
простіше і суто у статистичному вимірі, то на відповідь
на кожне із завдань випускники мали всього лише дві
хвилини. Погодьтеся, жорсткий режим, і думати чи
гадати, а тим паче вгадувати
тут не вийде. Потрібно було
добре знати навчальний
матеріал. І випускники із
Романова продемонстрували пристойні результати,
отримані у ході тестування. Ба більше, учениця 11-А
класу романівського ліцею
Софія Шпіталь отримала
максимальний результат у
ході проведення НМТ. За
кожен блок завдань із трьох
предметів вона отримала
максимальну кількість балів
– 200, а в сумі за усі – 600!
Результат Софії можна без
перебільшення вважати
феномена льним, а д же
отримати максимальну
кількість (200 балів) за 20
завдань із кожного предмета – це вражаючий показник. Відтепер Софія
Шпіталь згадує і ділиться
враженнями щодо процесу
проходження тестування.
А ще – придивляється до
вузу, де прагне отримати
фахову вищу освіту. Поки
що володарка абсолютно-

Роман Валінкевич

Софія Шпіталь

Юрій Ковальчук
го результату тестування
зупинила свій вибір на факультеті іноземної філології
Національного університету
ім. Т. Г. Шевченка і хоче навчатися у столичному виші.
Однок ласник Софії,
Роман Валінкевич, продемонстрував також бездоганну підготовку і зумів
отримати під час тестування із двох предметів (математика та історія України)
також максимально можливі 200 балів. А за тестові
завдання із української мови
Роман отримав трохи менший показник – 184 бали.
Втім, подібний підсумковий результат проходження
НТМ також заслуговує на
найвищу відзнаку, а прізвище Романа Валінкевича
стало символом добросовісного і найсумліннішого
навчання. До речі, сам Роман нічого незвичайного у
своєму підсумковому завданні не бачить. Каже, що
українська мова як предмет

завжди чи часто нагадувала
про себе певними прогалинами. А ось із математики
та історії Роман правильно і
вірно відповів на всі тестові
завдання. Під час навчання
у ліцеї учень виявив потяг
до програмування, а тому
хоче отримати фах програміста у стінах університету
«Житомирська політехніка».
Підсумковий результат
Софії Шпіталь та Романа
Валінкевича, отриманий у
ході національного мультипредметного тестування,
має служити прикладом
для усіх учнів ліцеїв, гімназій та шкіл Романівської
селищної ради, які всього
за два тижні розпочнуть навчання вже у межах нового,
2022/2023, навчального року.
Виявляється, ні епідемії, ні
війни не спроможні згасити полум’я пізнавального
інтересу у більшості українських дітей. Тим паче, що
якраз нинішнім випускникам шкіл, ліцеїв та гімназій

Єлизавета Рябчук
України доведеться взяти на
свої плечі унікально відповідальну ношу відновлення та
відродження нашої держави
в умовах післявоєнної відбудови її економіки та входження України до когорти
найбільш розвинутих і цивілізованих країн сучасності.
Своїх визначних учнів,
старанних і наполегливих,
має і Миропільска громада.

200 балів із національного
мультипредметного тесту
здобули випускники миропільського ліцею. Ліцеїсти
Юрій Ковальчук та Єлизавета Рябчук набрали по
200 балів з історії України
за результатами складання
національного мультипредметного тесту. Також Юрій
показав високий рівень
знань з математики, отримавши чергові 200 балів з
цього предмету.
Випускники неодноразово під час навчання були
переможцями шкільних
олімпіад. Юрій Ковальчук
нагороджений золотою медаллю за високі успіхи у навчанні, а Єлизавета Рябчук
отримала срібну медаль.
Ліцеїсти ще раз підтвердили свої відмінні

знання, ерудованість та
високий рівень критичного мислення! Вітаємо їх та
бажаємо нових звершень у
житті, в мирній незалежній державі! Успіхів, дорогі
випускники, у всіх ваших
починаннях.
Уч ні висловлюют ь
щиру подяку педагогам, з якими працювали усі роки навчання, а
саме Віталію Олексійовичу
Лук’янчуку, Володимиру
Анатолійовичу Яцкову
та усім, хто був поряд у
шкільному житті. Успіхи
учня – це нагорода вчителя!
Вдячні, що тримаєте стрій,
професійно виконуєте свій
обов’язок попри всі труднощі, виховуєте і навчаєте
надійне успішне майбутнє
України!
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Порядок і чистота
мають ціну і вартість
Наталка Гресь

Так сталося, що упродовж
весни 2022 року у Романові відбулися відчутні зрушення на
краще у сфері водопостачання
та вивезення побутових відходів і сміття.
На вулиці Богдана Хмельницького було
прокладено, змонтовано і введено в експлуатацію чергову гілку водопостачання,
а ще за тиждень жителі Романова змогли
на власні очі пересвідчитись у тому, як на
вулицях їхнього селища з’явився новий
сміттєвоз справді європейського вигляду,
а стандарти і показники його роботи суттєво покращили процес вивезення сміття
біля будинків романівчан, на територіях
громадського простору, біля установ та організацій. Здавалося б, очевидний прогрес
і прагнення покращити ситуацію у секторі
прибирання та добробуту селища Романова
мали б отримати схвальні відгуки у середовищі його жителів. Адже ж як приємно,
коли довкола чисто. Такий прогрес мав би
точно і обов’язково примусити чи спонукати
замислитись багатьох жителів Романова над
власним внеском у підтримку чистоти та
порядку. Зрештою, має працювати відчуття
гордості, певного соціального оптимізму
щодо того, що у моєму селищі, на моїй
вулиці, біля мого будинку стало гарніше
і затишніше.
Так має бути, але для цього слід діяти,
змінюватися і вдосконалюватися. Насамперед добре усвідомити і запам’ятати старе
правило про те, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. У комуналці
завжди все ділиться на всіх: і порядок, і

чистота, і (вибачте) безлад та розгардіяш.
Тому, якщо задля покращення ситуації із
водою дуже допомагають солідарні зусилля
влади, громади, небайдужих спонсорів, то
така солідарність має бути справжньою, а
не через одного. Якщо люди розподіляють
певний вантаж відповідальності на свої
плечі солідарно, то така ситуація заслуговує підтримки, наслідування та інших
позитивних реакцій. А якщо ні? Якщо хтось
вважає себе хитруном, здатним перечекати
певний час, коли довкола йде мобілізація
саме спільних зусиль? На жаль, і таке буває.
І таке практикується, таке навіть поширюється як один із варіантів уміння жити.
Саме ось такий соціальний саботаж,
така собі позиція «а мені воно треба?» і призводить до того, що спільне, колективне, а
якщо мовою господарників, комунальне пе-

ребуває у занепаді, у зоні другорядної уваги.
Тоді, коли більшість людей, що живуть у
Романові, вважають, що у них немає сміття,
сміття обов’язково з’явиться на окраїні селища у канаві чи ярку, його точно знайдуть на
одній із лісових галявин поблизу крайніх
будинків. Чому так? Та тут немає секретів:
людина у процесі своєї життєдіяльності
обов’язково створює сміття. Але вся суть і
все мистецтво людського співжиття якраз
і полягає у тому, аби сміття не потрапляло
на загал (лежало посеред вулиці), а вчасно
і швидко було зібране, прибране і утилізоване (перероблене). Так, це коштує певних
грошових витрат. Скажімо, сім’я із двох
дорослих людей має заплатити за вивіз
сміття 70 чи 80 гривень. Це багато чи мало?
Хтозна, як для кого, але такі реалії життя.
Є сміття, його слід прибирати, укладати

договір про його вивезення. Але не викидати, не закопувати, не вивозити у ліс чи
яр, болото і т. п.
Прибирання сміття, так само
як і споживання електроенергії чи
природного газу, стосуються багатьох, якщо не кожного із нас, бо
практично усі з цим пов’язані. Моя
територія – це не лише те, що відмічене парканом чи двометровою
огорожею, але й далеко за її межами. Звикаймо до цього. Тим паче,
що інакше – не буває! Порядок і
чистота, як цілком матеріальні речі,
мають вартість і ціну. Безоплатним
або ж дешевим буває лише безлад
і бруд! Знову ж таки як явище.

Чи втрачають ФОПи
страховий стаж у разі
несплати ЄСВ під час війни

STARLINK
крокує Україною.
I вже – у Романові
Інтернет-зв'язок за допомогою станції супутникового зв’язку відтепер зможе з’явитися і у Романові.
Таку станцію Starlink-3 передала до Романова Житомирська обласна військова адміністрація. Станцію Starlink-3 у Романові візьме
на свій баланс одна із найбільших установ – КНП «Романівська
лікарня». Основна передумова надходження і отримання такого
подарунка – станцію не можна продавати чи передавати у приватні
руки (власність). Водночас важливо розуміти, що наявність станції
супутникового зв’язку Starlink-3 суттєво поліпшує надійність та
гарантовану можливість скористатися інтернет-зв’язком найкращої
якості навіть у тих випадках, коли популярні сьогодні в Україні провайдери інтернету не зможуть надавати свої послуги через ворожі
диверсії чи спеціальні атаки.

Право не сплачувати
ЄСВ під час воєнного
стану не передбачає
зарахування відповідних періодів роботи
до страхового стажу.
Відтак це може відобразитися на розмірі
майбутньої пенсії.
У зв’язку з дією воєнного
стану фізичним особам-підприємцям, а також членам
фермерських господарств надане право тимчасово, у період з 1
березня 2022 року та впродовж
12 місяців після скасування воєнного стану, не нараховувати
та не сплачувати єдиний внесок
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Такий крок застосований
задля зменшення фінансового
навантаження на підприємців
та їхнього стимулювання до
продовження діяльності, необхідної для країни в складних
умовах війни.
Однак, приймаючи рішення щодо використання наданої
державою можливості впро-

довж певного часу не сплачувати єдиний внесок, необхідно
пам’ятати, що відповідні періоди роботи не будуть зараховані
до страхового стажу для призначення пенсії в майбутньому.
Відповідно до вимог чинного законодавства, до страхового
стажу зараховуються тільки ті
періоди діяльності, за які повністю сплачені страхові внески. Розмір щомісячного внеску
не має бути меншим за вста-

новлений законом мінімальний
(з 1 січня 2022 року – 1430 грн).
Для отримання інформації щодо своїх персональних даних щодо страхового
стажу ви можете звернутись
до органів Пенсійного фонду
України (сервісних центрів) або
в особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Головне управління Пенсійного
фонду в Житомирській області
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Українські медики зможуть отримати пільговий
кредит на житло на 20 років під 3% річних
Кабінет Міністрів затвердив умови програми
«Доступна іпотека», ініційованої президентом.
Програма почне діяти з 1
жовтня 2022 року, забезпечувати
її буде державна компанія «Укрфінжитло». Отримати пільговий кредит під 3% на 20 років із
початковим внеском 20% вартості
нерухомості зможуть медичні
працівники, військові, вчителі,
науковці тощо.
Початковий внесок та частину тіла кредиту коштом
бюджетних програм зможуть
також компенсувати роботодавці (розмір компенсації залежатиме від років вислуги).
Медичні працівники – кандидати на участь у програмі мають
бути повнолітніми громадянами
України, молодшими за 70 років, бути платоспроможними та
мати змогу здійснювати платежі
з погашення та обслуговування
кредиту. Житлова нерухомість,
що перебуває в їхній власності,

не має перевищувати 52,5 м2 та
додаткові 21 м2 – на кожного члена сім’ї. Водночас нерухомість,
розташовану в районі проведення воєнних дій або на території, яка перебуває в тимчасовій
окупації, оточенні (блокуванні),
враховувати не будуть.
За програмою «Доступна іпотека» можна буде
придбати житло, розташоване на території України, загальною площею до
52,5 м2 + 21 м2 на кожного
члена сім’ї.
Якщо йдеться про обласний
центр, житло не має бути старшим за 10 років, а його вартість не
повинна перевищувати оціночну.
Житло, що береться в іпотеку,
обов’язково буде застраховане від
ризиків випадкового знищення
або випадкового пошкодження
на повну оціночну вартість.
Заявку на участь у програмі
можна буде подати через портал
«Дія».
Пресслужба
Міністерства охорони здоров'я

Верховна Рада заборонила на період дії
воєнного стану примусове стягнення
боргів за житлово-комунальні послуги
Про це повідомляється на
сайті ВРУ.
Зокрема, вносяться зміни до пункту
10-2 розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про виконавче провадження», які передбачають,
що тимчасово, на період дії воєнного стану
на території України, забороняється примусове виконання рішень про стягнення з
фізичної особи заборгованості за житловокомунальні послуги.

З 1 серпня запроваджено
електронний рецепт на
антибіотики: як це працює
Інформує департамент
охорони здоров’я Житомирської ОВА.
Так, за п’ять днів від запровадження
електронних рецептів на антибіотики лікарі виписали їх вже близько пів тисячі.
Як повідомлялося раніше, зараз триває перехідний період, коли поряд із електронним рецептом на антибіотики діють
і норми, які застосовувалися до 1 серпня
2022 року, тобто лікарі за необхідності
можуть виписати й паперовий рецепт.
Для того щоб отримати рецепт
на антибіотик, треба:
1) звернутися на прийом до лікаря.
Це може бути лікар як первинної медичної допомоги, так і лікар-спеціаліст.
Декларація для цього не потрібна;
2) після огляду лікар за необхідності
випише е-рецепт на антибіотик та видасть пацієнту інформаційну довідку,
яка містить усю інформацію про призначення;
3) якщо заклад не працює з ЕСОЗ
– лікар випише пацієнту паперовий
рецепт;

4) пацієнт може придбати антибіотик за рецептом у будь-якій аптеці.
Для цього достатньо пред'явити інформаційну довідку чи паперовий рецепт
фармацевту.
На перехідному періоді пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом
у будь-якій аптеці.
Виключення буде діяти тільки для
аптек в межах територіальних громад,
які розташовані в районі проведення
воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні
(блокуванні), перелік яких затверджений
відповідним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих
територій. Такі аптеки тимчасово на час
дії воєнного стану зможуть відпускати
пацієнтам антибіотики без рецепта
лікаря.
Ще одне виключення поширюється
на закупки антибіотиків волонтерськими та благодійними організаціями. Так,
на запит військової частини, підрозділу
чи певного медичного закладу волонтери, як і нині, можуть закуповувати антибіотики у дистриб'юторів без рецепта.

Як зазначається у пояснювальній записці, порядок примусового виконання
судових рішень і рішень інших органів
(посадових осіб) регламентовано Законом
України «Про виконавче провадження». Із
метою забезпечення конституційних прав
і свобод людини та громадянина в умовах
воєнного стану потребує правового врегулювання питання зупинення примусового
виконання рішень про стягнення з фізичної
особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.

На Житомирщині
середньоденний намолот
становить понад
50 тисяч тонн зерна
Про це повідомляє департамент
агропромислового
розвитку та економічної політики
Житомирської ОВА.
Загалом для збирання
вирощеного врожаю в агроформуваннях області є
1000 од. зернозбиральної
техніки.
Щоденно на збиранні ранніх зернових та
зернобобових культур
на Житомирщині працює близько 190 комбайнів, середньоденний
намолот у середньому становить 50,0-60,0 тис. тонн
зерна.
Для якісного зберігання сільськогосподарської
продукції на території області функціонує розвинута
інфраструктура. За оперативними даними, загальна

місткість сертифікованих
елеваторів та зерносховищ
у сільськогосподарських та
хлібоприймальних підприємствах Житомирської області складає 1,3 млн тонн
одночасного зберігання
зерна.
Як зазначають у департаменті, в області також
триває збір овочів.

Так, ранню картоплю
зібрано на площі 30,2 тис.
га, або 30% до запланованого, накопано 496,8 тис. тонн
бульб, середня урожайність
складає 164,5 ц/га.
Овочі зібрані на площі 5,4 тис. га, або 31% до
запланованого, зібрано 87,5
тис. тонн, середня урожайність складає 162,0 ц/га.
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Багаторічна проблема
питної води вирішена
У селищі Мирополі, у мікрорайоні
Кам’янка, існувала
довготривала проблема з якістю питної води.
Крім того, що падав рівень води в системі водопостачання, якість води за всіма
її показниками була невтішною. З такої води неможливо
було ні готувати їсти, ні використовувати в господарських
потребах, а тим більше пити.
Тож комунальне підприємство за сприяння селищної
ради виготовило проєктну
документацію на реконструкцію системи водопостачання
на вежі, що розташована на
вулиці Перемоги.
У грудні 2021 року відбувся тендер за проєктом
«Технічне переоснащення
системи водопостачання».
Фірма-переможець розпочала роботи з підготовки та
встановлення обладнання. До
28 лютого повинні були завершитись монтажні роботи
та підключення обладнання.
Проте 24 лютого вторгнення російських окупантів на
нашу землю змінило багато
планів як у країні, так і в Миропільській громаді. В результаті цього неможливо було
здійснити оплату за останній
етап робіт.
Селищною радою була
внесена на рахунок комуна льног о п і д приємс т ва
сума коштів за різницю заборгованості в комунальних

платежах. Таким чином була
здійснена оплата за роботи зі
встановлення системи очистки. Паралельно були виконані роботи з переварювання
труб на самій вежі, здійснена промивка під сильним
тиском води за допомогою
пожежного автомобіля. Була
проведена заміна 4 відрізків
системи водопостачання, що
становить загальну протяжність 1 кілометр. Загальна
вартість робіт становить 500
тис. гривень (після завершення робіт).
За ці роботи дякуємо комунальному підприємству

«М и роп і л ькомсервіс »,
керівнику Олександру Данилюку та працівникам
підприємства, підрядній організації «Технохіменерго»,
місцевій жительці Людмилі
Іллівні Гудіній, яка консультувала з цих питань, депутату
Житомирської обласної ради
Ігорю Євгеновичу Ходаку,
який долучав до проєкту фахівців.
Довготривала проблема якості води вирішена.
Люди п’ють чисту воду, яка
відповідає лабораторним
показникам.

Стихійний ринок мають замінити ряди
з прилавками під дахом
Віктор Радчук

Йдеться про стихійний
ринок, облаштований вздовж
тротуару біля торговельного
центру, розташованому у самісінькому центрі Романова.
Поряд – зупинка транспорту. Справді,
живішого і зручнішого для принади покупця місця годі й шукати. Воно наче й зручно,
коли поряд із супермаркетом, куди щодня
приходять до тисячі покупців, можна придбати собі щось із домашньої городини, але
є одне але. Всі про нього знають, і, мабуть,
усі розуміють той великий мінус, який
створює для Романова стихійний ринок із
двома десятками продавців, що міцно прописалися біля входу до торгового центру.
Найперше – місце для торгівлі із землі не
може претендувати на легальне визнання,
а тому рано чи пізно мова йтиме про те,
щоб таку торговельну самодіяльність ліквідувати. З іншого боку, ті два десятки продавців, які щодня чергують на популярному
п’ятачку, продають вирощений на своїй
присадибній ділянці продукт, який можна
придбати навіть за договірною ціною. Багато
для кого це зручно і навіть вигідно. Але все
одно саме тут відчувається присутність
суто базарного хаосу, якого у центральній
частині селища бути просто не може. Отже,
висновок у ситуації, що склалася, сьогодні

має такий вигляд: стихійний ринок біля
входу до торговельного центру слід облагородити, окультурити, аби не спотворювати
і не псувати загального вигляду центральної
площі селища. Тим паче, що саму площу,
яка насправді є обличчям Романова, до-

ведеться вже найближчим часом добре
впорядкувати і прибрати.
У селищній раді про це також думають. За словами секретаря селищної ради
Ю. М. Чумаченка, який сьогодні виконує
обов’язки Романівського селищного голови,

думки з приводу впорядкування стихійної
торгівлі перед приміщенням торговельного
центру у Романові існували та існують не
перший місяць. Юрій Миколайович каже,
що вже є певні конкретні пропозиції щодо
перенесення вуличної торгівлі в інше місце,
де мають бути спеціально оснащені для
торгівлі місця. Звісно ж, під накриттям,
оскільки дах над головою створює для продавця очевидний комфорт, якого нинішні
продавці-стихійники просто не мають і
мати не можуть. Юрій Чумаченко зазначає, що питання про облаштування ринку
для щоденної вуличної торгівлі має бути
вирішене у доволі швидкій перспективі.
Навіть незважаючи на військовий час, процес облаштування такого собі торговельного
ряду на 20-30 місць має бути завершений
(!) вже до кінця нинішнього року. Значних
капіталовкладень чи інвестицій для цього
не потрібно, але тверде покриття, прилавки і хоча б найпростіший дах для рядів
будуть. Ну і, звичайно, місце для торговельних рядів має бути також у самісінькому
серці Романова, аби люди, що прямують до
торговельного центру, могли запросто і без
особливих мандрів забігти за городиною,
ягодами чи грибами.
Вже у найближчих виходах нашої
газети ми обов’язково познайомимо
наших читачів-романівчан із тим, які
конкретні пропозиції щодо облаштування нинішнього стихійного ринку
вже надійшли, де конкретно і на якому місці будуть розташовані майбутні
прилавки під дахом.
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Шокуючий курс валют:
чи очікувати посилення гривні?
Поточний курс валют є
шокуючим для українців,
однак реальним для бізнесу,
який працює в умовах війни.
Що буде далі з гривнею та чи
виправдані останні рішення
Нацбанку, розбирався Центр
громадського моніторингу і
контролю.

табілізація на ринку готівкової валюти
в Україні має тимчасовий характер. Він
упевнений: курс нестабільний через проблеми з підвезенням готівкової валюти
в регіони.
Готівковий курс долара найближчим часом має відкотитись
до позначки, близької до зафіксованого Нацбанком курсу на
безготівковому ринку. Про це
під час брифінгу у Медіацентрі
Україна заявив Василь Фурман,
заступник голови Ради Національного банку України.

Чому виріс курс

Нова хвиля росту курсу долара на готівковому ринку почалася після того, як
21 липня Національний банк вирішив
вперше з 24 лютого підвищити офіційний
курс валют – до 36,57 грн за долар. Своє
рішення в Нацбанку пояснили тим, що
в українській та світовій економіці відбулися суттєві зміни, через що подальша
фіксація курсу на рівні 29,25 грн за долар
шкодила національним товаровиробникам. Крім цього, у НБУ зрозуміли, що
курс 29,25 грн за долар вже не відповідає
очікуванням ринку: як населення, так і
експортери та імпортери вже давно орієнтувалися на курс, що сформувався на
готівковому ринку.
Щоправда, таке рішення Нацбанку
спричинило спекуляції на ринку. Курс
в обмінниках стрімко почав зростати.
Трохи вгамувати спекулятивні настрої
вдалося завдяки тому, що НБУ дозволив
банкам збільшити пропозицію валюти
на готівковому ринку, а також продавати
безготівкову валюту.

Проте всі ці заходи не досягли бажаного ефекту, адже обмінники намагалися
заробити гроші на панічних настроях населення та спекулятивному завищенні
курсів валют. Тому Нацбанк вдався до
нових заходів – заборонив обмінникам
показувати курс валют на табло. А ще –
зобов’язав небанківські обмінники мати
системи відеонагляду, посилив вимоги до
приміщень, у яких здійснюється купів-

ля-продаж валюти, технічні вимоги до
кас, а також посилив контроль за тим, як
небанківські обмінники платять податки.
Як результат – зниження курсу, а разом
із цим і панічних настроїв.

Що буде з гривнею далі

Голова Ради Нацбанку України Богдан
Данилишин, коментуючи ситуацію на
валютному ринку, заявив, що певна дес-

«Якихось макроекономічних підстав,
щоб готівкова гривня, як ми бачили на минулому тижні, послабилась, не було. Це
був більше психологічний фактор з боку
покупців, який розігнаний спекулятивно продавцями небанківських фінансових
установ. Я переконаний в тому, що гривня
посилиться. Сьогоднішній безготівковий
курс, який зафіксований 36,6 (грн за дол.
США – ред.), є максимально наближений
до ринкового. І готівкова гривня має плюсмінус коливатись в цих межах», – пояснив
Фурман.
Однак до кінця року, на думку заступника голови ради НБУ, курс валют
в Україні продовжить зростати.
«За 5 місяців війни ми надрукувати
більше 25 млрд грн для фінансування державних видатків. Мінфіну треба шукати інші джерела фінансування, тому що
будь-який друк гривні негативно впливає
на інфляцію, на девальваційні очікування»,
– розповів Василь Фурман.

Перевірити наявність ліків у
лікарнях або знайти пункти
щеплень від COVID-19
стало легше

До яких лікарів можна
звертатись без е-направлення
Без направлення українці
можуть звертатися передусім
до лікарів первинної медичної
допомоги – педіатрів, терапевтів та сімейних лікарів.
В умовах війни наявність декларації для
внутрішньо переміщених осіб також не є
обов’язковою.
Саме лікарі первинної ланки приймають рішення про залучення до лікування
фахівця іншої спеціалізації, додаткові обстеження, процедури, госпіталізацію тощо,
якщо стан пацієнта цього вимагає.
На прийом до вузькоспеціалізованого фахівця лікар ПМД має сформувати
електронне направлення. Проте у зв’язку із
війною в зоні бойових дій чи на тимчасово

окупованих територіях діють і паперові
направлення до лікарів.
Також є випадки, коли до вузьких фахівців можна звернутися напряму. Так, направлення не потрібне у разі звернення
до таких фахівців:
• гінеколога, у тому числі дитячого,
• психіатра,
• нарколога,
• стоматолога (планова допомога для
дітей та ургентна для дітей і дорослих),
• фтизіатра,
• лікаря, у якого під наглядом перебуває
пацієнт із хронічними захворюваннями.
Звичайно, електронне направлення не
потрібне у разі, коли пацієнтові необхідна
екстрена медична допомога. Ця допомога
надається безоплатно усім пацієнтам без
винятку, без направлення і декларації.
Пресслужба МОЗ України

ДП «Медичні
закупівлі України»
(МЗУ) запустило
телеграм-бот, за
допомогою якого кожен може в
декілька кліків дізнатись про наявність необхідних
медпрепаратів у
лікарнях.
Крім того, за допомогою телеграм-бота можна
легко та швидко перевірити:
• найближчі пункти
щеплення та наявні вакцини від COVID-19;
• статус закупівель;
• орієнтовний графік
поставок.
Зокрема, щоб знайти
найближчі пункти щеплення від COVID-19 за
геолокацією та перевірити наявні в них вакцини,
необхідно обрати функцію «Пошук вакцини від
COVID-19» на головному
меню та поділитись своєю
геолокацією.
Для того щоб отримати дані про ліки,
треба:

1

Натиснути кнопку
«Інформація про
товар» на стартовому
меню. Далі бот попросить
ввести назву препарату,
що вас цікавить, та обрати
дозування.
Ко л и в и з н а йшли потрібний
препарат та обрали дозування, бот запропонує
три кнопки: «Залишки»,
«Орієнтовні поставки на
центральний склад» та
«Статус закупівельних
процедур». Натискаючи
кожну, ви отримаєте відповідну інформацію.

2

3

Щоб пошукати
інший препарат,
натисн і ть на головне
меню.
Якщо ви не знайшли
потрібну інформацію, її
можна отримати за допомогою функції прямого
звернення до команди
Медзакупівель України у
головному меню.
ВА Ж ЛИВО: пошук
здійснює ться за діючою речовиною, а не
за торговою назвою. Діюча речовина вказана в
інструкції, або ви можете
знайти її в інтернеті.
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Що робити у разі радіаційної
аварії: інструкція від МОЗ
Підготовлений – значить
захищений. Це правило у час
повномасштабної війни стало
ще більш актуальним. Зважаючи на те, що країна-терорист
не дотримується жодних законів та правил ведення війни,
кожен українець повинен знати базові правила поведінки
у разі надзвичайної ситуації
будь-якого характеру.
Зокрема, йдеться про алгоритм дій
у разі радіаційної аварії. Насамперед зазначимо, що ядерно-стратегічні об’єкти
будуються таким чином, щоб витримувати
значні фізичні пошкодження. Окрім того,
на рівні кожного регіону постійно здійснюється моніторинг радіаційного фону щодо
дотримання всіх показників у нормі. Виконують цю роботу обласні центри контролю
та профілактики МОЗ. Станом на 6 серпня
жодних відхилень від природного фону не
зафіксовано.
Але поза тим не завадить знати, що
робити у разі, якщо у вашій місцевості
трапилась радіаційна аварія.
Основне – потрібно залишатись у приміщенні або терміново
у нього зайти, якщо ви перебуваєте на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку обов’язково варто
виконати.
1. Перебувайте в укритті
Це може бути підвал або середина будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на
зовнішній стороні будівель, тому найкраще
триматися якомога далі від стін і даху будівлі. Варто також тримати поруч домашніх
тварин, не дозволяйте їм гуляти на вулиці.
Якщо можливо, залишайтеся в кімнаті без
вікон і зовнішніх дверей, зачиняйте вікна
та двері, ущільніть отвори підручними
засобами (скотч, змочена водою тканина
тощо) та вимикайте системи вентиляції

(кондиціонери або обігрівачі) у вашому
будинку. Залишайтесь в укритті, допоки
офіційна влада не надала інших вказівок.
2. Слідкуйте за офіційними джерелами інформації
Користуйтесь повідомленнями від рятувальників (ДСНС), поліції, місцевої влади.
Увімкніть телебачення, радіо, слідкуйте за
офіційними каналами місцевої влади. До
прикладу, підпишіться на такі канали в
Telegram або Facebook. Якщо місцева влада
та надзвичайники дають вказівки – виконуйте їх обов’язково.
3. Знезаразьте себе
Зніміть верхній шар одягу. Так ви позбудетеся до 90% радіоактивного матеріалу.
Робіть це обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер,
тримайте його далі від людей і домашніх
тварин.
4. Помийтесь, якщо є така можливість
Прийміть душ з милом, голову помийте
шампунем. Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть
закріпити радіоактивний матеріал на вашому волоссі. Не тріть і не подряпайте шкіру,
аби радіоактивний матеріал не потрапив

у відкриті рани. Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте з милом під
проточною водою руки, обличчя та відкриті
частини тіла. Якщо доступу до води немає,
скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на
руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха.
5. Одягніть чистий одяг
Допоможіть вашим рідним і близьким
зробити всі вище перераховані пункти. За
можливості робіть це в рукавичках і масці
чи респіраторі.

Безпека води та харчових
продуктів
Допоки рятувальники чи влада не повідомили про безпеку водопровідної води,
доти лише вода в пляшках залишатиметься
незабрудненою. Пакування захищає рідину
всередині від радіоактивних речовин.
Кип’ятіння водопровідної води не позбавляє від радіоактивних речовин. Тож
майте запас води у пляшках чи інших
герметичних контейнерах. Напої у холодильнику теж безпечні для вживання. Вода
в інших ємностях у вашому домі, таких як
унітаз або водонагрівач, не буде містити

радіоактивних речовин. Водопровідну або
колодязну воду можна використовувати
для миття себе, а також пакувань з їжею
і водою.
Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати
її для знезараження. Будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі
або підземні води, буде розбавлятися водою
до дуже низького рівня і буде безпечним
для миття шкіри, волосся та одягу.
За аналогією із водою харчові продукти є безпечними, якщо зберігались у
герметичних контейнерах (консерви, банки,
пляшки, коробки тощо). Також безпечною є
їжа з холодильника та морозильної камери.
Перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою тканиною або чистим
рушником. Теж саме зробіть із кухонним
приладдям перед використанням. Використану тканину чи рушник покладіть у
поліетиленовий пакет або герметичний
контейнер і залиште у недоступному місці,
подалі від людей і тварин.

Коли варто приймати йодид калію

Йодид калію – це сіль, схожа на кухонну. У аптеках він найчастіше продається
у формі таблеток. Якщо його приймати
вчасно й у визначеному дозуванні, йодид
калію блокує поглинання радіоактивного
йоду щитоподібною залозою. Це знижує
ризик розвитку раку щитоподібної залози
та інших її захворювань.
Він не захищає людей від радіації, а
захищає тільки щитоподібну залозу від
впливу радіоактивного йоду. Отже, захистити себе можливо лише за умови дотримання трьох основних правил – перебувати
в укритті, слідкувати за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади.
Йодид калію слід приймати лише, якщо
ви отримали таку вказівку від органів влади
чи ДСНС. Приймати йодид калій для профілактики без потреби – недопустимо. Це
може зашкодити вашому здоров’ю. Також
важливо, що йодна профілактика здійснюється одноразово, тобто вживання йоду
зараз не має жодного сенсу.
Пресслужба МОЗ України

(Не) дитяча хвороба: як уберегтися
від паротиту, більш відомого як свинка
паротиту та краснухи відповідно.
За нашими протоколами дітей
вакцинують у перший рік життя
та в шість років, хоча світова практика допускає й інші інтервали.
У більшості випадків такої схеми
цілком вистачає для надійного
захисту на все життя, але варто
пам’ятати, що головна мета будьякого щеплення – захистити від
смерті та тяжких ускладнень, а
не на сто відсотків від заражен-

Дарина Дмитрієвська

Ми звикли недооцінювати так звані дитячі
хвороби та практично
забувати про їхнє існування.
Наче слово «дитячі» в цьому
контексті означає щось іграшкове,
несправжнє й таке, що легко подолати. Це когнітивне викривлення
спричиняє інші, наприклад – зниження настороги щодо певних
інфекцій, прогалини в діагностиці, відсутність профілактики
та пізній початок лікування. Про
одну з таких хвороб поговоримо
сьогодні.
Епідемічний паротит, відомий
у народі як свинка, дійсно найчастіше трапляється в дитячому
чи підлітковому віці. Викликаний
параміксовірусом, він є не настільки заразним, як-от вітрянка чи кір,
але все ще досить небезпечним. Інфекція вражає залозисту тканину
та викликає її збільшення. Саме
тому характерним симптомом є
виражений набряк привушних

ня. Імунна система людини дуже
складна, а умови життя можуть
істотно змінюватися, що впливає
на ризики зараження інфекціями.
Скажімо, перебування у великому скупченні людей є ідеальною
умовою для виникнення спалаху
паротиту. Такі епізоди трапляються серед військових, які змушені
проживати разом і не завжди
мають умови для адекватного
розселення.

Основні ознаки та особливості перебігу свинки:

залоз та зміна зовнішнього вигляду людини, що і спричинило
виникнення народної назви.
Однак вірус полюбляє діяти й
на сечостатеву систему та нервові
клітини. Відповідно, у нещеплених пацієнтів він може викликати
ускладнення. Для хлопчиків паротит небезпечний через запалення яєчок – орхіт, який може

призвести навіть до безпліддя в
майбутньому. Серед ускладнень
зустрічається й вірусний менінгоенцефаліт, який здатен впливати
на функцію всієї нервової системи.
Це досить небезпечний стан, який
потенційно вимагає госпіталізації.
В українському державному
календарі щеплень уже багато років є вакцина КПК – проти кору,

- через 12–24 дні інкубаційного періоду в людини виникають типові для багатьох вірусів лихоманка (іноді до 39–40 °C),
слабкість, нудота, зниження апетиту;
- у середньому на другий день гарячки привушні залози починають збільшуватися, і це вже досить характерний симптом;
- залози чутливі й болять при дотику, жуванні, ковтанні.
Діагноз паротиту зазвичай встановлюють за клінічними ознаками, хоча й специфічні тести іноді можуть бути доречними.
Зокрема, при односторонньому ураженні залоз або повторному виникненні симптомів. Неускладнений паротит зазвичай
минає в середньому за два тижні, під час яких пацієнту мають
забезпечити симптоматичну допомогу та підтримку організму:
знеболювальні та жарознижувальні ліки, достатнє пиття та
подрібнену їжу пюреподібної консистенції, адже хворий не
може жувати.
Ізоляція пацієнта з паротитом є дуже важливою дією,
якою не можна нехтувати, особливо – в умовах великого
колективу.
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Гороскоп на тиждень 10 серпня - 16 серпня

Куточок ГОРОДНИКА

ОВЕН
Неприємні події внесуть корективи у ваші
плани. Зорі радять не
драматизувати і відволіктися на
поїздку.
ТЕЛЕЦЬ
Посилюється ваше
бажання кохати. Також
можете дізнатися корисну інформацію, яка стане у нагоді.
БЛИЗНЮКИ
Не критик у йте і
не перевіряйте нерви
оточуючих на міцність
– можете залишитися без підтримки.
РАК
Загалом сприятливий тиждень, на якому
ви закінчите поточні
справи і зможете отримати фінансову винагороду.

ЛЕВ
У вас може виникнути бажання кардинально змінити життя. Не лякайтеся
– це допоможе вам зрушити з
місця.
ДІВА
Вдалий період для
кар`єрного зростання.
Представники цього знаку будуть задоволені підсумками
тижня.
ТЕРЕЗИ
Настав час попрацювати над зміною іміджу.
Сприятливий період для
вирішення фінансових питань.
СКОРПІОН
Ви у центрі уваги
– скористайтеся цим.
Можливі проблеми в
особистому житті, і доведеться
йти на компроміс.

СТРІЛЕЦЬ
Настав час позбутися токсичних стосунків і
зв`язків і спрямувати своє життя
в інше русло – кар`єрне.
КОЗЕРІГ
Приплив енергії дозволить переробити за
тиждень усе заплановане. Сприятливий час для купівлі
нерухомості.
ВОДОЛІЙ
Ви у ступорі, бо не
знаєте, в якому напрямі
рухатися, – зверніться за
порадою до старших за віком.
РИБИ
Відновите контроль
над ситуацією. Ідеальний період для дружнього спілкування і ділових
зустрічей.

Інгредієнти на 2 л банку:
1-1,5 кг огірків, 2 ст. л. солі, 1 пучок
спецій (листя вишні, смородини,
корінь і листя хріну, суцвіття
кропу), 10 г перцю чилі, 500-800 мл
води (столової газованої), 1 головка
часнику.

• Перше, з чого ви повинні
почати, – із вибору огірків. Візьміть огірки до 10 сантиметрів,
із гарними пухирцями і без
жовтизни.
Помийте їх, викладіть в миску та залийте водою. Залиште
на 20-30 хвилин. Такий прийом
дозволить отримати вам ідеальні
хрусткі огірочки.
• Листя хрону, вишні та
смородини помийте та крупно
поріжте. Цей пряний букет додасть огіркам неповторний смак,
тому чим більше буде листя, тим
краще.
• Перець чилі треба порізати
тонкими кружечками. Мені дуже
подобається, коли в огірках є зовсім непомітна гострота. Якщо
хочете ще гостріше, візьміть більше перцю.

• На дно банки викладіть
порізане листя, суцвіття кропу,
корінь хрону, зубчики часнику та
шматочки гострого перцю. Зверху
викладіть огірки. Їх потрібно викласти дуже щільно, щоб вони
зайняли всю банку. Зверху насипте сіль.
• Залийте огірки газованою
водою. Потрібно використовувати звичайну столову воду з нейтральним смаком. Можна брати
слабо- або сильногазовану воду.
Вода повинна бути кімнатної температури. Після того, як ви залили огірки, залиште їх на 2 години
при кімнатній температурі, після
чого помістіть в холодильник. Ще
через 3-4 години можете діставати і пробувати. Якщо ви любите
більш солоні огірки, трохи збільште час засолювання огірків.

Рецепт малосольних огірків за 3 години

Варення з абрикосами і мигдалем

Інгредієнти на 1 л готового
варення: 1 кг абрикосів, 500 г цукру,100 г мигдальних пластівців.
• Підготуйте 1 кг абрикосів.
Переберіть та відкладіть гнилі.
Потім помийте, витягніть кісточки та викладайте на двошаровий паперовий рушник, щоб
обсохли. Нам не потрібна зайва
рідина. Абрикоси перекладіть у
каструлю з товстим дном, в якій
будете варити варення, та засипте
500 г цукру. Залиште на 10 хвилин,
щоб фрукти пустили сік, а цукор
трішки розтанув.
• Поставте каструлю готуватися на середній вогонь і доведіть до
кипіння. Додайте 100 г мигдальних пластівців, перемішайте,
зменште вогонь до мінімуму та
варіть 10 хвилин, періодично помішуючи. Зверху буде з’являтися
піна, її потрібно знімати ложкою.
• Стерилізуйте банки та кришки зручним для вас способом, але
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бажано закінчити цей процес одночасно з приготуванням варення. Його не можна розливати по
холодних банках, бо вони можуть
тріснути.
• Розкладіть абрикосове варення по банках за допомогою
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ополоника чи великої ложки та
закрийте кришками. Залиште
остигати за кімнатної температури. А потім переставте в прохолодне місце. Зберігати можна
до року.
Джерело: klopotenko.com
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Літо перевалило екватор, а
разом з ним пройшла і максимальна віддача від вирощування
огірків. Принаймні ті господарі,
які посіяли огірки рано, вже наїлися свіжих овочів і заготовили
на зиму. Кількість огірочків, що
надходять з грядок на наші кухні,
поступово скорочується і незабаром може зійти нанівець, якщо
не втрутитися в процес.
Можна спокійно дивитися,
як листя на огірках жовтіє, а
батоги засихають, засвідчуючи,
що урожай закінчився. А можна
підійти до процесу більш вимогливо і змусити огірки плодоносити довше.
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системи огірків, що обов'язково
позначиться на кількості плодів.
Буває, що корінь рослини від
цього просто гине, а ми думаємо, що настав час закінчення
плодоношення. Шар мульчі слід
зробити не менше 3-5 см.

Профілактика хвороб огірків

Тут все просто (як і у людей):
будь-яку хворобу легше попередити, ніж потім вилікувати.
Тому що в останньому випадку,
навіть якщо ви врятуєте рослину,
хвороба значно скоротить період
плодоношення. Профілактику
слід проводити регулярно, починаючи з появи 2-3 справжніх
листочків. Для цього краще
використовувати органічні засоби. Приміром, непогано себе
зарекомендувало підживлення
огірків молоком з йодом.

Позакореневе підживлення –
чим підживити огірки?

Досвідчені городники стверджують, що можна помітно
збільшити урожай огірків, якщо
вчасно видаляти листя рослини
з місць на пагонах, де вже немає кольору і зав'язі. Такі листки тільки забирають поживні
речовини, а реально не несуть
жодної користі. На огудині треба
залишати листя тільки там, де є
нові квітконоси або зав'язі плодів.
При цьому – не більше 2-3 листків під останніми з них. Звичайно, пожовклі і сухі листочки теж
безжально видаляються.

Зазвичай огірки протягом
всього періоду їхнього вирощування ми підгодовуємо під
корінь. А досвідчені городники
радять починаючи з серпня вводити регулярне позакореневе
підживлення. Простіше кажучи,
обприскування.
Річ у тому, що з похолоданням коріння рослини буде
значно гірше вбирати поживні
речовини з ґрунту. А значить,
огірки почнуть страждати від
їхньої нестачі, передчасно закінчуючи процес плодоношення.
Позакореневі органічні підгодівлі допоможуть рослині
впоратися з цією проблемою.
Чим підживити огірки? На допомогу прийде той самий розчин з йодом, хлібне підживлення, настоянка з перегною або
бур'янів. Обприскувати огірки
такими «коктейлями» варто раз
на тиждень протягом серпня до
закінчення плодоношення.

Мульчування

Своєчасний збір врожаю

Навіщо потрібно обрізати
листя при вирощуванні
огірків

серпня
четвер

745

Можна дивитися,
як огірки засихають, а
можна змусити плодоносити довше.

Для цього є 5 перевірених способів. А саме:
• обрізка листя огірків;
• мульчування;
• профілактика хвороб;
• позакореневе підживлення;
• своєчасний збір врожаю.

серпня
середа

ТИСК, ММ

Як продовжити
плодоношення
огірків до осені

Взагалі-то замульчувати свої
огірки бажано ще навесні, коли
вони щойно зійшли. Але якщо
ви цього не зробили, то наприкінці липня – початку серпня
це просто необхідно зробити
для продовження процесу результативного вирощування
огірків.
Річ у тому, що в цей період
ночі стають холоднішими, а
вдень можуть зберегтися високі температури. Перепад температурного режиму негативно впливає на стан кореневої

Не сподівайтеся, що ваші
огірки будуть плодоносити
довго, якщо ви зриваєте плоди
рідко. За теплої погоди збирати огірки треба щодня, а то й
двічі на день, якщо рослини
добре забезпечені вологою. Не
шкодуйте зривати молоденькі
огірочки, доводячи їх до стану
відгодованих «поросят». Нехай рослина краще віддасть
свої сили на створення кількох
нових плодів, ніж на тривалий
прожиток величезного одного.
Джерело: Ukr.Media
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Споживачу

Середа, 10 серпня 2022

ОГОЛОШЕННЯ
Робота ОХОРОННИК.
Вахтовий метод 14/14 діб.
Заробітна плата ВИСОКА.
Робота в Житомирі та області, Києві та області.
067-217-30-81, 067-462-70-16,
097-67-85-162

Її величність Жінка
Надворі серпень. Літо
поступово хилиться
до осені і дуже швидко
передасть їй свою естафету. Того року, як згадують старожили, було
дуже спекотно. Сонце
палило нещадно.
Саме цієї пори, 8 числа, в селищі Дзержинську (нині Романів)
у простій, скромній, порядній
сім’ї Григорія і Ольги Ємченків з’явилося немовля. Немовля –
дівчинка, третя дитина. Назвали
її, недовго роздумуючи, іменем
Ганна, на честь однієї з бабусь.
Росла вона здоровою, розумною
і кмітливою дівчинкою, змалечку
пізнала ціну хліба, повагу і шану
до праці, до роботящих людей. Її
любили сусіди, однолітки, друзі,
серед яких вона росла, виділялась неабиякими здібностями і
навичками.
Нелегкі роки життя загартували характер Ані і навчили її у
всьому покладатися на саму себе.
Її життя – це чесний і цілеспрямований шлях до людей,
до самовдосконалення, до професійного зростання. Ось його
основні віхи.
Успішно закінчила Дзержинську середню школу, вступила до
Житомирського кооперативного
технікуму, здобула бухгалтерську спеціальність. Після його
закінчення повернулась у рідне
містечко, працювала у райспоживспілці. У 1975 році перейшла
на роботу у райком комсомолу,
завідувачкою сектору обліку членів ВЛКСМ і фінансів, водночас
навчалася на фінансово-економічному факультеті Житомирського сільськогосподарського
інституту.
У 1983 році вона стає головним бухгалтером відділу фінан-

сів райвиконкому, у 1995 – завідувачкою цього відділу, а у 1997
році її запрошують на посаду
заступника начальника фінансового управління облвиконкому,
а згодом Ганна Григорівна – начальник головного фінансового
управління обласної державної
адміністрації.
Відомо, звичайно, що людина
намагається зрозуміти сенс свого
життя. Хтось своє призначення
побачив лише у тому, щоб побудувати дім, народити сина та
посадити дерево. Інші – йдуть
далі, витрачаючи усі свої сили,
час, дарований на те, що має більшу цінність, що має значення не
тільки для самого себе, а й для
наступних поколінь.
Ні, недарма живе на світі.
Більше 45-ти років віддала вона
Україні, більше 45-ти років невтомної праці присвятила своєму
улюбленому ремеслу – фінансам.
Де б вона не працювала, зарекомендувала себе з позитив-

ної сторони, всюди відзначалася
своєю порядністю, винятковою
працездатністю, прихильником
дисципліни і порядку, ініціативністю, організаторськими
здібностями. Все це вона поєднувала із суто людськими рисами:
добра, щира, чуйна, відверта і
принципова, чудова сім’янинка,
друг, товариш, колега.
Я не майстер портретних описів, та запитайте близьких людей,
знайомих – всі вони скажуть, що
Г. Г. Ємченко – вольова, сильна,
активна натура, відмінний спеціаліст, професіонал у фінансовій
сфері.
За невтомну працю, досягнуті
успіхи вона удостоїлась високих
державних нагород – ордену
княгині Ольги ІІІ ступеня, їй
присвоєно звання «Заслужений
економіст України».
Нині Ганна Григорівна на заслуженому відпочинку, але незважаючи на пенсійний вік, посильно працює коло землі, бере

активну участь у громадському
житті, піклується про онуків та
правнуків.
Поринаючи в океан спогадів,
Ганна Григорівна трішки винувато зітхає: «Не знаю. Може, була
занадто строгою та вимогливою,
принциповою…».
А й справді, ще жоден майстер у світі не винайшов прилад,
який би вимірював суровість і
лагідність, радість і гнів, надію
і відчай…
Відома аксіома: світом керують гроші, амбіції, політика. У
цьому велика доля істини. Та
світ усе-таки тримається на іншому. Це любов, добро, взаємодопомога. А й добре, що серед
нас є люди, яким не байдужа
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Минають літа, повні радості й болю,
Але залишають добро по собі.
Нехай не цурається суджена доля,
Роки не спиняють свій гомін і біг.
І хоч проминули розквічені весни,
Хоч в очі війнула уже сивина,
Але усміхайтесь, хай світло чудесне
Окрилює Вас і голубить щодня.
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доля інших, які своїм життям
стверджують: «Не можна жити
лише холодильниками, політикою, кросвордами і балансами.
Не можна!.. Треба жити в ім’я
людини, в ім’я людського щастя!
Тож бережімо те, що в нас є»…
Іде, не поспішаючи, рідними
місцями врівноваженою ходою
солідна, поважна, скромна, привітна і красива жінка…
Роки, роки, притиште свій
хід, зупиніться на мить: крокує
по землі її величність Жінка.
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З ювілеєм Вас,
Ганно Григорівно!
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