Робимо громаду сильнішою разом

Заборонили
продавати сосиски
і чіпси у школах
Стор. 3
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Підвищення тарифів
на електроенергію
відклали

У селі відкрили
онлайн-ательє

Стор. 3

Стор. 4

Вінничанка засадила город лавандою
замість картоплі і стала щасливішою

«Ми як
підприємство
розвиваємося,
і паралельно
цей розвиток
відчутний
у відносинах
між нами
та пайовиками»

«Я

Фото надане Оксаною Козаченко

У серпні «Сігнет»
святкує свій
десятирічний ювілей.
Про досягнення
та подальші
плани розповідає
генеральний директор
ТОВ «Сігнет-Центр»
Георгій Баришполь

Лавандова фотолокація на городі у селі Десна на Вінниччині

Оксана Козаченко цього
року вперше приймала
гостей на своєму городі.
Жінка замінила традиційну
картоплю на лаванду і
зробила з цього бренд
Діана Редька

живу в селищі
Десна, що на
Вінниччині,
у
приватному будинку. У нас, як і у всіх, є город,
на якому росли і різні овочі, і
картопля. Мене це страшен-

но дратувало, я не хотіла цим
займатися. Ми навіть думали
продати будинок — до моменту,
поки я не знайшла свою справу», — пригадує Оксана.
Далі на стор. 5

«Дитина за тиждень реабілітації почала говорити»
У селі Макарів Київської
області відкрили сімейний
центр реабілітації
«Лайтхаус» для дітей з
інвалідністю. Отримати
допомогу тут можна всією
родиною

«К
Діана Редька

оли мені було
сім років, у мене
з’явилася
ідея
створити благодійний фонд. Всіх дивує, що в
такому ранньому віці виникло

таке велике бажання. Проте
саме тоді у батьків народилася
двійня, одна з дівчаток мала
інвалідність із народження. Я
бачив, як батьки страждали, як
складно було за нею доглядати.
І я вирішив, що треба зробити
центр, де б такі родини могли
проходити лікування», — розповідає про ідею створення благодійного фонду «Салім» його
керівник Ігор Прус.
Майже пів року тому благодійний фонд реалізував свій

перший грандіозний проєкт — у
селищі Макарів Київської області відкрили сімейний центр реабілітації «Лайтхаус» для дітей з
інвалідністю.
«Lighthouse у перекладі з англійської означає маяк. Ми вирішили, що це символ світла, яке показує, куди йти», — пояснює Ігор.
Команда благодійного фонду
«Салім» спеціально відкрила
реабілітаційний центр у селі.
Далі на стор. 2

Діана Редька

Як змінювався
рослинницький напрямок
роботи «Сігнета» за час
діяльності компанії?
— З 2011 року і до сьогодні
ми вирощуємо традиційні
культури. Цього року до них
добавився ще й соняшник.
Це складно назвати експериментом, тому що ми його
посіяли на площі понад
5 тис. га. А от технологія
вирощування цих культур
і їхня урожайність змінилися. Чотири роки тому ми
зробили великий крок уперед — запровадили точне
землеробство.
Далі на стор. 7

Гаряча лінія

За номером телефону
0-800-303-036 продовжує
роботу гаряча лінія «Сігнета».
Тут можна отримати відповіді
на питання, що стосуються
земельних питань, співпраці
з агрохолдингом, а також
виплат за паї.
Усі дзвінки — безкоштовні.
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Як безкоштовно лікувати дітей з інвалідністю

«Дитина за тиждень реабілітації почала говорити»

Фото надане Ігорем Прусом

Ігрова кімната в реабілітаційному центрі у Макарові

року "Сігнет" також став партнером нашого фонду. Це чудова
компанія. Я був у їхніх офісах
— і центральному, і регіональному, був на полях — вони чудові
господарі. Кожен бажаючий,
чи то людина, чи організація,
може нам допомогти навіть однією гривнею. На нашому сайті
можна перерахувати скільки
завгодно коштів, і ми за будь-яку
суму вдячні», — каже Ігор Прус.

«Надаємо допомогу всій
родині, а не лише дітям
з інвалідністю»
За пів року діяльності реабілітаційного центру тут пройшли реабілітацію понад 60
дітей. У центрі надають допомогу всім дітям, незалежно від
виду інвалідності.
«Будь-яка реабілітація — це
стрес для дитини, поштовх, щоб
вона змінилася. Коли дитина
маленька, вона краще сприймає
реабілітацію, тому найкраще
приводити дітей у віці до п'яти
років», — пояснює Ігор.

Наразі у штаті реабілітаційного центру працюють чотири
спеціалісти. Фахівців, яких не
вистачає, запрошують додатково на консультації.
«Підбираємо фахівців, навчаємо їх, запрошуємо з інших
лікарень. Складно знайти досвідчених спеціалістів, які б захотіли працювати у сільській
місцевості. Ми навіть “переманювали” реабілітолога з Києва,
з Олександрівської клінічної
лікарні», — розповідає керівник
фонду «Салім».
Консультують вагітних жінок
У реабілітаційному центрі фахівці допомагають майбутнім
мамам.
«Якщо вагітній жінці лікар
на УЗД каже, що у дитини є якісь
патології, то частіше перша
думка — аборт, а друга — народити та потім віддати дитину в
інтернат. І перше, і друге — не
вихід. Ми готові такій родині
допомагати. У нас також є договори з провідними клініками
Києва, ми організовуємо додат-

До кожної дитини в реабілітаційному центрі
індивідуальний підхід

Фото надане Ігорем Прусом

Допомогти можна навіть
однією гривнею
Реабілітація у центрі для дітей
та їхніх сімей безкоштовна.
Керівник говорить, що проєкт
існує завдяки благодійникам.
«Фінансування — основна
складність у діяльності фонду.
Хочеться робити більше і краще.
Ми шукаємо партнерів, людей,
організації, щоб купувати краще
реабілітаційне обладнання, розширюватися, оплачувати роботу
спеціалістів і надавати допомогу
безкоштовно. Наразі збираємо
кошти на автомобіль, аби перевозити дітей, які пересуваються
на колясках, у наш центр. Цього

кові обстеження. Лікар детально
консультує батьків, пояснює, що
їм робити, а також ми надаємо
психологічну допомогу», — розказує Ігор Прус.
Щоб пройти реабілітацію в
центрі «Лайтхаус», батькам потрібно звернутися до центру за
вказаними на сайті номерами
телефонів і розповісти про проблему. Документів про інвалідність тут не вимагають.

Фото надане Ігорем Прусом

Початок на стор. 1
«У селах поруч з Макаровом
на обліку стояло близько 160
дітей, і 40 із них жодного разу
не були на реабілітації навіть
за державною безкоштовною
програмою. Ми запитували,
чому так. Причини називали
різні: робота, нема на кого лишити господарство… Статистика каже, що майже дві третини
дітей з інвалідністю в Україні
виховуються в неповних родинах. Тобто все тримається на
плечах мами, яка не може все
кинути і поїхати на кілька тижнів на реабілітацію», — розказує
Ігор Прус.
Окрім допомоги дітям з інвалідністю, в реабілітаційному
центрі «Лайтхаус» надають
також консультації всій сім’ї.
«Наприклад, у родині кілька
дітей: одна з інвалідністю, інші —
без. Допомогу отримує та дитина,
яка має інвалідність, а решті дітей
дістається менше батьківської
уваги. Я ріс у такій сім’ї, знаю це
точно, бо вся увага була молодшій
сестрі. А як їм чути, коли говорять,
що у тебе братик чи сестричка
не такі, як усі? Хто ж лікуватиме
травми тих дітей? А батьки? Вони
також мають психологічні травми,
проблеми зі сприйняттям серед
оточення. Ми допомагаємо всім,
щоб подружжя не розлучалися,
щоб чоловік і дружина підтримували одне одного. У нас є спеціально навчений родинний консультант, який знає, як працювати
з батьками, як їх підтримувати.
Зараз ми проводимо інтенсивний
курс англійської мови для дітей,
які мають інвалідність, і для їхніх
братів та сестер», — розповідає керівник «Лайтхауса».

Ігор Прус з дитинства мріяв про
реабілітаційний центр, в якому діти з
інвалідністю могли б отримати допомогу

Дитина за тиждень
реабілітації почала говорити
Робота у команди благодійного
фонду «Салім» та реабілітаційного проєкту «Лайтхаус» нелегка. Проте винагородою для них
стають успіхи маленьких пацієнтів і радість їхніх батьків.
«Нещодавно до нас прийшла
сім’я з чотирирічною дитиною,
яка не розмовляла. Діагноз —
розлади аутичного спектру. Мама
два роки безрезультатно зверталася в різні місця за допомогою,
а тут лише за тиждень реабілітації дитина почала називати своє
ім’я, казати, як звати маму, тата.
З нею працювали логопед, психолог і реабілітолог. Ми й надалі займатимемося з цією дитиною. Ще
один випадок: дитина не могла
сидіти, лише лежала. Ми навчили її сидіти і тримати рукою баланс. Коли батьки це побачили,
вони плакали від радості. Або
навчили хлопчика себе обслуговувати самостійно, а до цього
мама десять років його вдягала.
Такі успіхи ще більше надихають
і мотивують. Я вболіваю за кожну
дитину, яка приходить до нас», —
каже Ігор Прус.
На початку серпня Ігор Прус
зустрічався з депутатами Андрушківської ОТГ, щоб проінформувати сім’ї, в яких виховують дітей-інвалідів, про те, що
існує центр безкоштовної реабілітації, де їм можуть допомогти.
«Ми готові допомагати всім.
Можливо, про нас ще не чули.
Зараз ми вирішуємо проблему з
проживанням, щоб у нас могли
мешкати ті, хто приїхав здалеку.
Будемо розміщувати клієнтів
у родинах волонтерів», — каже
директор.
У майбутньому Ігор Прус мріє
зробити франшизу реабілітаційного центру «Лайтхаус» та допомагати громадам, ділитися досвідом і навчати, як відкрити подібні
центри в інших районах України.
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Як зміниться шкільне меню
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Заборонили продавати сосиски і чіпси
З 1 вересня в українських
школах запровадять нове
меню. Його розробили
цьогоріч згідно з
оновленими нормами
харчування

Підвищення тарифів на
електроенергію відклали

В

Україні торік з ініціативи першої леді
Олени
Зеленської
стартувала
реформа
системи шкільного харчування.
Впроваджувати зміни розпочали: міністерство економіки,
міністерство освіти й науки,
міністерство охорони здоров’я.
Долучився до цього процесу й
засновник соціального проєкту
«Нове шкільне харчування»,
шеф-кухар Євген Клопотенко.
Олена Зеленська та Євген
Клопотенко 24 травня 2021 року
презентували оновлене меню, у
якому налічується 160 страв.
«Нашою метою було підвищити
загальний середній рівень харчування в українських школах. Це
комплексне завдання: від поліпшення якості, поживності страв і
безпечності харчових продуктів до
ресурсного забезпечення шкіл», —
сказала Олена Зеленська.
У новому меню також:
• дозволені спеції;
• збільшена кількість фруктів,
м’яса й молочних продуктів;
• є страви для тих, у кого алергія
на молоко;
• зменшена
кількість
хліба,
цукру й солі;
• є популярні страви світової
кухні: пастуший пиріг, синабон із корицею, чилі кон
карне, лобіо тощо;

Фото з сайту president.gov.ua

Лідія Дербага

Євген Клопотенко та Олена Зеленська презентують нове меню школярам

• передбачене п’ятиразове харчування: сніданок, обід, вечеря,
другий сніданок і підвечірок.
«Найкраще, що створив світ,
я поклав в українське шкільне
меню й додав багато українських страв, щоб ми полюбили
вертуту, кіфлики, гомбовці та
інше», — розповідає шеф-кухар
Євген Клопотенко.
Дієтологи вважають такі
зміни позитивними і радять
батькам звертати увагу на те,
що їдять діти.
«Ми переймали досвід Польщі,
Словаччини,
Португалії,
Литви, Франції. Найкращим прикладом є Фінляндія. Там 70 років
харчування в школах безплатне
й здорове. Враховані всі потреби
дітей. Фіни сприймають шкільне
харчування як інвестицію в майбутнє, їдальні вважають важливим елементом соціалізації»,
— каже Олег Швець, президент
Асоціації дієтологів України.
За його словами, останні
20 років не було суттєвих змін у
санітарних нормах, хоча час не

стоїть на місці. Наука про здоровий спосіб життя й медицина
наголошують на великій ролі
харчування у здоров’ї людей. Досі
в шкільному меню домінували
сосиски, були соковмісні напої.
Вони шкідливі, провокують ожиріння, діабет, серцево-судинні
захворювання.
«У меню мають бути різні продукти. Свіжі овочі та фрукти —
щодня, м’ясо, риба й молочні продукти — кілька разів на тиждень.
Діти мають їсти ягоди, бобові,
злаки, насіння, горіхи, яйця. Якщо
батьки прагнуть бачити дітей
здоровими, то мають виховувати
в них здорові смаки, забороняти
шкідливі страви, газовані напої.
Треба розуміти, що ці продукти
стають причиною невиліковних
хвороб. Дуже цінно, що заборонили продавати сосиски і чіпси у
школах», — говорить дієтолог.
Денне меню у шкільній їдальні буде коштувати від 14,5 до
25 грн. Ціна варіюється залежно від регіону й місцевих цін на
харчі.

Омелу почнуть знищувати дрони
Українсько-чеська команда
науковців і конструкторів
розробила спеціальний
дрон, який може побороти
омелу на деревах

У
Лідія Дербага

2019 році їхній проєкт
Druid Drone отримав
перемогу на конкурсі
наукових
стартапів
Science Battle від приватної
харчової промислової компанії Carlsberg Ukraine. Компанія профінансувала роботи з
розробки дрона, обладнаного
спеціальними маніпуляторами.
У червні 2021 року команда отримала український патент на
корисну модель «Універсальний

маніпулятор для безпілотного
літального апарата з функціями
дослідження та обробки дерев».
За допомогою дрона можна
не лише зафіксувати, яке саме
дерево уражене омелою, а й певним чином обмежувати ріст цієї
напівпаразитичної
рослини.
Також можна відбирати зразки
омели для наукових досліджень
і спостерігати, хто живе в цих
кущах.
Авторка ідеї та координаторка проєкту Druid Drone Юлія
Красиленко розповідає: «Усі
ми знаємо вислів Авраама Лінкольна: "Якби я мав вісім годин
для того, щоб спиляти дерево,
шість із них я гострив би соки-

ру". Ми ж, навпаки, витратили
кілька років, щоб дерева в містах України припинили пиляти й варварськи обрізати, пошкоджуючи точки росту, лише
тому, що на них "заякорилася"
омела. Омела — це не вирок, не
"поцілунок смерті", і за дерева,
ушкоджені нею, якщо вони ще
не в аварійному стані, варто
поборотися».
Зараз команда готує методичні рекомендації щодо
контролю поширення омели в
Україні на основі власних експериментів та світового досвіду
у вигляді ілюстрованої методички для українських читачів
і наукової публікації.

В Україні 1 серпня мали
змінитися тарифи на
електроенергію для населення.
Максимальний тариф міг
становити близько 3,5 грн за
кВт/год. Нині люди платять
1,68 грн за кВт/год. Збільшення
тарифів уряд відклав на місяць.

Електронні паспорти
у програмі «Дія»

З 23 серпня набуває чинності
закон, який прирівнює
електронні паспорти до
паперових. Тепер е-паспорт
можна пред’явити:
• під час подорожей
залізницею або літаком у
межах України;
• під час медичного
обслуговування чи
банківських операцій;
• для отримання
адміністративних, готельних,
телекомунікаційних,
бібліотечних і поштових
послуг;
• під час придбання товарів у
магазині;
• для підтвердження
особи на запит поліції та
правоохоронних органів.
Але все це можливо лише на
території України. За кордоном
потрібно мати при собі
паперовий паспорт.

Чеки з магазинів будуть
електронними

З 1 серпня в Україні змінилися
вимоги до фіскальних чеків.
Після розрахунку в касі магазину
карткою електронний чек
збережеться у банківському
додатку клієнта.
«Тепер, якщо ви оплатите
товар картою, в чек може
передаватися її "маска".
Відповідно банки зможуть
зберігати е-чек, а покупці
зможуть взагалі відмовлятися
від паперового аналога.
Туди ж може потрапляти
гарантія та інші документи.
Але щоб це запрацювало,
банкам треба співпрацювати
з кожним магазином окремо,
а це потребуватиме чимало
часу. Додатково установи
зі сфери послуг повинні
встановити сервіс програмних
кас Checkbox. Їх уже почали
запускати крупні мережі аптек
та магазинів», — пояснює один
із засновників Монобанку
Дмитро Дубілет.

З’явилася нова монета

В Україні 10 серпня ввели
в обіг нову п’ятигривневу
монету. Її присвятили 30-річчю
незалежності України.
«Монета присвячена доленосній
події, що відбулася 30 років тому:
24 серпня 1991 року Верховна
Рада України прийняла
історичний документ – "Акт
проголошення незалежності
України"», — повідомляють у
Нацбанку.
Над розробкою монети
працювали художник Олег
Шупляк і скульптор Володимир
Атаманчук.
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Бізнес

Як змінився бізнес під час карантину

«Змінили стратегію і знайшли нові ринки збуту»
За час карантину
українська компанія
збільшила прибуток
удвічі завдяки тому,
що перейшла на роботу
онлайн

О

лег Гребеньков три
роки тому обійняв посаду директора компанії Gambino Coffee, але
локдаун змусив чоловіка задуматися і змінити напрям роботи.
«У перші роки роботи ми
зрозуміли, що якісну каву, яку
можна було б використовувати
для власної мережі кав’ярень,
знайти досить складно, і вартість її була висока. Тому виникла ідея обсмажувати кавові
зерна самостійно. Зараз близько
450 кав’ярень заварюють нашу
каву, 75% із них знаходяться у
Києві, а решта — в регіонах», —
розповідає директор Gambino
Coffee Олег Гребеньков.
Локдаун вніс корективи у діяльність бізнесу та дещо змінив
стратегію розвитку української
компанії.
«Кав’ярні в один момент
закрилися, а це були наші основні клієнти. Отже, на середину березня наш ринок збуту
зупинився повністю. Тоді ми
змінили стратегію і знайшли
нові ринки збуту. Адже люди
не перестали пити каву, вони
п’ють її вдома. Отож перше, що
ми зробили — створили сторінку в інстаграмі та почали продавати каву через соцмережі.
Активно працювали над маркетингом, змінили упаковку,
зробили її красивішою. У нас
уже можна було замовити каву
не лише в зернах, а й мелену,
а також каву під певний метод
заварювання, адже для заварювання в турці потрібен один
помел кави, для фільтр-кави
— інший, крупніший», — каже
директор.

Фото надане Олегом Гребеньковим

Лідія Дербага

Олег Гребеньков під час карантину почав обсмажувати каву

Новації виявилися вдалими:
попит суттєво зріс, довелося
навіть купувати нове обладнання, аби встигати виконувати
замовлення.
«Ми закуповуємо каву з 25
країн світу. Найкрупніші постачальники — Бразилія, Колумбія,
В’єтнам та Індія. За весь час карантину з доставкою проблем не
було. Ми закупили нове обладнання, 25-кілограмовий німецький ростер, щоб справлятися
з об’ємами замовлень. Зараз
процес обсмажування займає 15
хвилин. За день ми обсмажуємо
тонну кави, а за місяць — до 20
тонн. Обсмажуванням займаються чотири працівники, а в
цілому в компанії працює 15
людей», — розказує Олег.
Оборот компанії за період карантину зріс удвічі.
«Це сталося не лише завдяки
соцмережам, тут спрацювала
сукупність факторів. Адже ми
зосередилися на тих питаннях,
про які раніше не думали, не
було часу для цього. Локдаун
для багатьох компаній став
поворотною точкою, де хтось

здався, а хтось зумів покращити роботу компанії, і це допомогло досягти успіху», — говорить
Олег Гребеньков.
Найбільшим попитом користується кава з Бразилії та Ефіопії.
Крім того, споживачі люблять авторські бленди від Gambino Coffee.

«За день ми обсмажуємо
тонну кави, а за місяць —
до 20 тонн»
Олег Гребеньков пояснює:
«Бленд — це суміш кількох сортів. У нас є десять видів блендів,
які ми розробили самі. У такої
кави є свій, специфічний смак.
У каві з Бразилії можна відчути
нотки темного шоколаду і горіха, у каві з Індії буде відчутний
відтінок імбиру, а з Ефіопії —
цитрусові нотки. І якщо в правильній пропорції змішати різні
сорти, то можна отримати багато цікавих і незвичних смаків.
Бленди у нас дуже популярні, бо
їхні смаки неповторні».
Основний принцип роботи
компанії — доставка замовникам лише свіжої кави.

«Зелені кавові зерна можуть зберігатися довго, близько двох років. А от обсмажену
каву краще всього спожити
впродовж трьох місяців, тоді
вона найкраще розкриває свій
смак, можна відчути всі нотки.
Якщо кава зберігається довше,
смак стає нецікавим. У нас кава
завжди свіжа. Адже ми купуємо
зелені зерна, вони зберігаються
у нас на складі з дотриманням
усіх вимог до температури та
вологості. Після обсмажування
зберігаємо каву на складі ще
приблизно два тижні, бо вона
повинна дегазуватися, тобто
з неї мають вийти непотрібні
гази, і тільки тоді доставляємо
замовникам. Дорога нашої кави
значно коротша, ніж тієї кави,
що йде до нас із Європи. Адже
каву, яку ви бачите в магазині,
обсмажували десь в Італії чи Німеччині. Там вона могла досить
довго лежати на складі, а потім
ще поки доїхала до нас… Та й
доставка може здійснюватися
в різних умовах: влітку надто
жарко, взимку надто холодно, а
це також впливає на смак кави»,
— розповідає Олег Гребеньков.
Спеціалісти компанії організовують численні тренінги з приготування кави, а також діляться
цікавою для кавоманів інформацією на сторінці у фейсбуку.
«Багато шанувальників кави
готують цей напій удома самостійно. І хоча ніби щоразу дотримуєшся рецептури, але однаково не виходить так смачно, як у
кав’ярні. Майже всі здійснюють
одну й ту ж помилку: наливають
каву у чашку кімнатної температури. Тоді кава не може довго
зберігати потрібну температуру,
і це змінює її смак. Насичений
смак збережеться, якщо перед
приготуванням налити в чашку
гарячої води, а згодом вилити,
щоб чашка була гарячою», — розповідають спеціалісти компанії.

У селі відкрили онлайн-ательє
Український бізнес суттєво
змінився за час локдауну.
Бізнесмени знайшли нові
ринки збуту та втілили в
життя ідеї, які раніше не
працювали б
Лідія Дербага

«Найбільше постраждала сфера
харчування. Але вже за кілька
місяців ця сфера почала існу-

вати за рахунок доставки. Навіть у села почали возити піцу
і суші. Навчання теж перейшло
в онлайн, стали популярними
психологічні тренінги. Найцікавіше, що я бачив — онлайнательє, яке відкрила дівчина з
села на Житомирщині. Через інтернет вона знімала мірки і демонструвала клієнтам готовий

одяг», — розповідає бізнес-консультант Андрій Стерненко.
Власники бізнесу масово
перейшли на роботу з допомогою інтернету. Причому якщо
раніше інтернет-магазини відкривала переважно молодь, то
останнім часом цим усе частіше займаються люди старшого
віку.

«Колись автозапчастини чи
інструменти для саду я міг
купити лише в магазині або
на ринку. Зараз усе спокійно
можна замовити з доставкою
додому. Це позитивна ознака, адже теперішня ситуація
для багатьох стала стимулом для розвитку», — каже
бізнес-консультант.

Люди

Як перетворити город на фотолокацію та створити успішний бренд
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Оксана Козаченко вперше брала участь у виставці з лавандовими сувенірами

«Про свій досвід я пишу на
сторінці в інстаграмі. Коли я
написала, що треба обов’язково
стригти квіти лаванди , бо саме
стрижка сприяє повторному цвітінню у вересні — для багатьох
цей факт виявився відкриттям»,
— каже Оксана.

Мала два великих хобі:
любила шити і займатися
садівництвом
Жінка досліджує різні сорти,
проте найулюбленіший її сорт
— «Хідкот».
«Люблю цей сорт, бо він має
дуже яскраві фіолетові квіти
і цей колір зберігається після
того, як букетик засохне. Є
сорти, які після сушки втрачають колір, мають сіруватий відтінок, така лаванда підходить
лише для саше — подушечок, які
наповнені квітами лаванди».
Так Оксані вдалося поєднати
два своїх захоплення: вона шиє
подушечки, які наповнює ароматною лавандою. Такі саше носять як брелок, тримають в авто
та кладуть у шафу з одягом чи
під подушку.
«Лаванда діє заспокійливо.
Я зазвичай перебираю квіти на
вулиці, але якось було дуже спекотно, і я зайшла з ними до хати.
Через деякий час відчула, що хочу
спати. Якщо покласти лавандове
саше під подушку, сон буде міцнішим», — розповідає Оксана.

Але самих лише саше жінці
виявилося замало, і вона вирішила зробити своє «лавандове
море» місцем для фотосесій.
Цьогоріч вона вже приймала
перших гостей.
«Було трохи страшно, адже це
власний будинок, своя територія — отже, доведеться впускати
людей у своє, особисте. Але, на
щастя, все пройшло благополучно. Гостей було більше, ніж я очікувала. Правда, фотосесії довелося припинити, щоб зібрати квіти
для букетів. Наступного року
хочу засадити лавандою ще й ділянку у батьків. Там я збиратиму
квіти для букетів, а у себе прийматиму гостей», — каже Оксана.
Аби розширити асортимент,
жінка почала робити воскові
свічки з лавандою. Віск замов-

Фото надане Оксаною Козаченко

Початок на стор. 1
Жінка довгий час працювала на зернопереробному заводі,
проте за станом здоров’я була
змушена покинути роботу. Коли
стала безробітною, найперше,
що зробила — пішла на курси
шиття, щоб здійснити свою дитячу мрію, адже з самого дитинства мріяла займатись рукоділлям і вирощувала квіти. Після
курсів деякий час шила дитячі
пов’язки, кофтинки. Потім якось
під час проходження психологічного тренінгу побачила
картинку: квітуча лаванда за
вікном. Після цього загорілася
бажанням вирощувати лаванду.
Здійснити
мрію
допоміг
чоловік.
Оксана розповідає: «Коли я
лише мріяла про лаванду, чоловік наче почув мої думки і на 8
Березня торік подарував коробочку, яку я назвала "вирости
собі букет сама". Там було насіння лаванди, дерев’яні кубики і
трошки ґрунту. Я трохи розсердилася, бо чекала на живі квіти.
Але вирішила посіяти хоча б
заради чоловіка. Так з’явилися
перші 30 саджанців».
Пізніше Оксана висадила квіти
у відкритий грунт і почала розширювати площі під лавандою.
Наразі у неї засаджено лавандою
п'ять соток городу.
«Коли сіяла ті перші насінини, цікавилася досвідом інших
з підготовки насіння, висаджування рослин у ґрунт. Пізніше почала замовляти готові
саджанці, а також почала розмножувати рослини способом
живцювання. І так я дійшла до
своєї мети: побачити лавандове
море за вікном», — розповідає
господиня.
Вирощувати лаванду жінка
вчилася в інтернеті. Каже, що
ця рослина не надто вимоглива.
«Лаванда любить найсонячніше місце, яке тільки може
бути. Де не росте нічого, бо згорить, там буде рости лаванда.
Садити лаванду можна з середини вересня до кінця жовтня
або ж навесні, у квітні», — пояснює Оксана.
Тепер жінка вже сама продає
саджанці лаванди, а також ділиться секретами вирощування
рослин з усіма охочими.

Фото надане Оксаною Козаченко

Вінничанка засадила город лавандою замість
картоплі і стала щасливішою

Лавандові букети стали дуже популярними
серед українців

ляє у бджолярів. Цьогоріч вона
вперше з власною продукцією
брала участь у виставці.
«Я переживала, що моїм товаром ніхто не буде цікавитися.
Але вирішила, що мушу спробувати. До виставки готувалася
два тижні, робила багато заготовок. Результатом я задоволена. До того ж набралася досвіду,
зрозуміла, що потрібно виправити, що доробити», — ділиться
враженнями Оксана.
Для себе вона зробила ще
одне відкриття: варення з лавандою. Поки що готує його
лише для себе.
«Я не люблю смородинове варення, але коли додала до нього
кілька зернинок лаванди, смак
вийшов просто неперевершений.
Тепер я лаванду і в інші види
варення додаю. Смак виходить
дуже цікавий», — розказує жінка.
Чимало людей з усієї області
замовляють продукцію Оксани
через інстаграм, деякі приїжджають до неї додому. На вулиці жінку впізнають незнайомі
люди і називають іменем її
бренду — «Лавандова парасоля».
«В Україні лаванда досить
популярна, в інстаграмі є багато
сторінок, присвячених цій культурі. Мені хотілося виділятися
назвою. Коли в моєму житті з’явилася лаванда, я відчувала, що
почалося нове життя, це було
ніби новим захистом від негараздів і проблем. Лаванда стала
прихистком для душі, з нею я
ніби у своїй своєму ідеальному
світі. Але в цьому є й інший сенс,
який туди заклався підсвідомо:
це пара. Ми все робимо парою з
чоловіком. Він — моя підтримка,
і фізична, і моральна, і фінансова. Син також мене підтримує,
адже це фізична робота, часом
досить важка, і без підтримки
рідних я навряд чи змогла б розгорнути свою справу в такому
масштабі», — говорить Оксана.
У жінки чимало нових цікавих ідей.
«Мрію про ціле лавандове
поле. Хочу також готувати солодощі з лаванди. А кава з лавандою яка смачна! І хочу робити ще
більше букетів, бо вони користуються попитом і їх часто не вистачає усім клієнтам», — ділиться планами Оксана Козаченко.
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Робота

Як розпочався сезон на елеваторах «Сігнет-Центру»

«З партнерами працюємо прозоро і дозволяємо
власникам бути присутніми при прийманні зерна»
З початком жнив закипіла
робота на елеваторах
«Сігнет-Центру». До
нового сезону, за словами
начальників елеваторів,
команда готувалася
заздалегідь — ремонтували
обладнання та проводили
навчання працівників
Фото надане «Сігнет-Центром»

«Ц
Діана Редька

ьогоріч ми підготувалися до
нового сезону
на всі 100%.
Вписалися у графік проведення
ремонтних робіт і мали ще два
дні запасу до жнив, аби повторно
перевірити, чи належним чином
працюють усі механізми. Перед
початком сезону працівники
лабораторії елеватора, начальники змін та оператори пульта
керування традиційно пройшли
навчання, яке краще назвати
повторенням ключових моментів роботи. Штат ми не розширювали, немає в цьому потреби,
адже ми гарно справляємося», —
розповідає начальник елеватора
с. Андрушки Сергій Гуцулюк.
Сезон на елеваторах «Сігнета»
розпочався з приймання пшениці.
«На елеваторі в селі Козятин
пшеницю приймають уперше.
Але, на мою думку, все пройшло
вдало, адже колектив пройшов
належне навчання перед початком сезону. Приймали пшеницю
другого, третього та четвертого
класу. Зерно цьогоріч якісне, сушити не було необхідності, все

На елеваторах організували швидкий прийом та відвантаження зерна

за нормами ДСТУ», — розповідає
начальник елеватора с. Козятин
Олександр Діденко.
На елеваторі у с. Козятин
приймали
пшеницю
лише
«Сігнет-Центру», а на елеваторі
с. Андрушки — і власне зерно, і
давальницьке.
Сергій Гуцулюк каже: «Всі 22
дні приймання пшениці пройшли плавно, без особливого
навантаження, немов на одній
хвилі. Цього року ми багато
пшениці прийняли від давальців, якщо в цифрах, то близько 7,5 тис. т власного зерна та
16,5 тис. т — давальницького.
Черги та простоїв транспорту на
елеваторі не було».
Станом на середину серпня на
елеваторах активно відбувається відвантаження та підготовка
до приймання нових культур.

«У нас немає надбавок за
вологість і засміченість.
Приймаємо і відвантажуємо
зерно за фактичними
даними»
«На початку серпня завершилося приймання зерна, активно розпочалося відвантаження зерна у вагони. Наступною
культурою у нас буде соняшник,
а тоді — кукурудза. Прийматимемо не лише зерно компанії,
готові також працювати із поклажодавцями, адже потужності елеватора дозволяють»,
— розказує Олександр Діденко.
Соняшник планують приймати лише на елеваторі с. Козятин,
проте, за словами начальника
елеватора с. Андрушки, якщо
плани зміняться, проблем із
прийомом цієї культури не буде.

«Якщо доведеться прийняти певний обсяг соняшника,
це не буде для нас проблемою.
Ми маємо все необхідне обладнання, працівники лабораторії
пройшли теоретичне навчання,
а практичні навички здобудемо під час приймання», — каже
Сергій Гуцулюк.
Гнучкість у роботі та лояльність до партнерів — далеко
не єдина перевага елеваторів
«Сігнет-Центру». Доказ гарної
роботи — наявність постійних
клієнтів, які роками співпрацюють із «Сігнетом».
«Постійних клієнтів у нас
багато, шість-сім компаній стабільно з нами працюють. Минулого року було чотири нових
партнери, цього року вони налаштовані продовжувати співпрацю. Ми створили сприятливі
умови для наших партнерів, забезпечили швидке приймання
зерна і швидке відвантаження
за заявкою. Якщо порівнювати
з іншими елеваторами, то в нас
немає надбавок за вологість і
засміченість. Приймаємо і відвантажуємо за фактичними
даними. Також кожен поклажодавець, який везе до нас своє
зерно, може брати зразки, бути
присутнім на прийманні, дивитися, чи чесно та прозоро ми
працюємо. У нас на цей сезон
великі плани: перевалити не
менше 240 тис. т, а то й більше»,
— говорить начальник елеватора с. Андрушки Сергій Гуцулюк.

Зібрали хороший урожай зернових

Діана Редька

«Через несприятливі погодні умови жнива розпочалися
на дев’ять днів пізніше, ніж
торік. Проте під час збирання
врожаю погода була доброю,
урожай ми зібрали за 16 робочих днів, всього лише два дні
погода вносила певні корективи. Загалом жнива пройшли
в оптимальні строки, втрат
практично не було», — розповідає головний агроном Житомирського відділення Олександр Гапонюк.

Результатами роботи агрономічна служба задоволена. Валовий збір зерна з площі 2 тис. га
складає 14,7 тис. тонн у бункерній
вазі. Залікова урожайність озимої
пшениці становить 7,4 т/га.
«Восени опадів не було, ми
взагалі сумнівалися, чи сіяти
пшеницю. Але рослини увійшли
в зимівлю в тій фазі, яка потрібна. Навесні ми внесли карбамідо-аміачну суміш, провели
належним чином гербіцидний
та фунгіцидний захист, вологи
було достатньо. Я вважаю, що
саме завдяки сукупності цих
факторів ми отримали достойний результат», — говорить головний агроном.

Збирали
пшеницю
в
«Сігнет-Центрі» як власними,
так і найманими комбайнами.

Фото надане «Сігнет-Центром»

В останній день липня
у «Сігнеті» завершилося
збирання урожаю озимої
пшениці з площі 2 тис. га

Лабораторія бере пробу зерна пневматичним
пробовідбірником з кожної машини,
що заїжджає на елеватор

«Цього року виробіток на
комбайн у нас був досить непоганим, в середньому один
комбайн збирав за день урожай
з 30-35 га. Розпочали жнива ми
власними комбайнами, а вже
через тиждень залучили ще й
наймані», — розповідає Олександр Гапонюк.
У «Сігнеті» 26 липня завершилося також збирання ярого
ячменю, який компанія посіяла
в якості експерименту. З площі
300 га валовий збір становить
майже 2 тис. т, а залікова врожайність — 6,2 т/га.
Після збору врожаю на всіх
площах розпочали підготовку
до наступного сезону.

Компанія

Як змінилася компанія «Сігнет-Центр» за десять років роботи
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Початок на стор. 1
Ми почали використовувати
всі його елементи: диференційований посів, диференційоване
внесення мінеральних добрив,
збір урожаю з картографією та
інше. Також періодично робимо
агрохімічний аналіз якості ґрунтів і, виходячи з цього, складаємо
завдання по внесенню мінеральних добрив, посіву та інших операціях. Завдяки впровадженню
елементів точного землеробства
ми перейшли на новий якісний
рівень обробітку.
Але, на жаль, основна проблема агрономічної служби, з якою
неможливо справитися — це
кількість і періодичність опадів,
що випадають у нашому регіоні.
У компанії постійно оновлюють техніку, майже щороку
з'являються нові трактори,
комбайни. Чи плануєте і
далі оновлювати автопарк?
— Ми щороку проводимо оновлення
машинно-тракторного
парку. Вивчаємо новинки, які з’являються на ринку, купуємо нову
техніку та модернізуємо стару.
Колектив уже звик до постійних
змін. Щороку проводимо навчання, впроваджуємо сучасні системи — це стосується як техніки, так
і управлінських механізмів.

Генеральний директор ТОВ «Сігнет-Центр» Георгій Баришполь

ними. Чи плануєте ще якісь
зміни найближчим часом?
— Наразі стоїть завдання
підтримувати технічний стан
заводу та щороку поновлювати
обладнання, яке вийшло з ладу.
Ми хочемо також скоротити споживання газу та електроенергії.
Крім того, є у нас плани з автоматизації всіх систем управління цукровиробництвом.

Ми укладаємо соціальні
договори з громадами,
робимо соціальні внески
в селах, у яких працюємо

Тваринницька ферма суттєво
скоротила поголів’я, але надої,
навпаки, зросли. Як розвиватимете цей напрям далі?
— Ми хотіли б наростити поголів’я, та, на жаль, це пов’язано із
серйозними капіталовкладеннями, адже необхідно будувати нову
ферму. Швидше за все, ми реалізуємо це в майбутньому, оскільки
тваринництво на сьогодні рентабельне. Проте існує проблема з
кадрами. Ми можемо побудувати
ферму, але хто на ній буде працювати? На жаль, дуже мало молоді
хоче працювати на фермі. У нас у
«Сігнет-Мілк» немає плинності
кадрів, кадровий склад сформувався, працівники навчені, вони
— професіонали. Але хотілося б,
щоб до нас приходило працювати
більше молодих людей.

Ключовою подією минулого року було будівництво
елеватора у с. Козятин. Як
працюють елеватори зараз?
— Наші елеватори — це сучасні об’єкти, побудовані повністю
з нуля не лише в технічному
плані, а й у технологічному.
Вони створені під сучасні вимоги та запити, комп’ютеризовані та працюють максимально
автоматично. Наші елеваторні
об’єкти ще не використали весь
свій потенціал, є куди рости і
розвиватися. При проєктуванні
елеваторів було передбачено,
що ми в будь-який момент можемо проводити модернізацію,
яка збільшить продуктивність
і якість роботи елеваторів. У
перспективі вони лише нарощуватимуть свої об’єми і темпи
роботи.

Цукровий завод за останні
роки став більш економним,
змінилося обладнання, багато
процесів стали автоматич-

Що свідчить про те, що «Сігнет»
є надійним орендарем?
— Ми як підприємство розвиваємося, і паралельно цей

Фото надане «Сігнет-Центром»

«Ми як підприємство розвиваємося, і паралельно цей
розвиток відчутний у відносинах між нами та пайовиками»

розвиток відчутний у відносинах між нами та пайовиками.
Це проявляється у збільшенні
орендної плати. На початку діяльності ми платили за пай 4
тис. грн, а зараз — 11-12 тис. грн.
«Сігнет» постійно вкладає
кошти у розвиток сіл
і громад. Як далі буде
продовжуватися співпраця?
— У цьому напрямку ми працюємо із самого початку. Для
нас це стало звичним і необхідним. Ми укладаємо соціальні
договори з громадами, робимо
соціальні внески в селах, у яких
працюємо. Ми уклали договори
соціального партнерства з кожною територіальною громадою.
Ініціатором виступає територіальна громада та старости сіл,
і ми виділяємо кошти на вирішення тих чи інших проблем.
У нас тісна співпраця з Верхівнянським коледжем. На базі
нашого підприємства студенти
постійно відвідують практичні
заняття, крім того, спеціалісти
нашого підприємства проводять лекції для студентів цього
коледжу. Ми і самі вчимося та
розвиваємося, і стараємося дати
можливості для розвитку студентам. Я думаю, що за десять
років нашої діяльності вже всі
переконалися у нашій надійності. Звісно, бувають і нарікання стосовно нашої роботи, і
побажання пайовиків отримати
вищу орендну плату, але ми над
цим усім також працюємо.
«Сігнет» — компанія, яку
рекомендують близьким.

Як вдається залишатися такими дружніми до колективу?
— У нас хороші умови роботи
та мотивація співробітників.
Одним цікаво те, що компанія
постійно впроваджує інновації,
інші дивляться на зарплату, ще
хтось — на соціальні пакети, які
пропонують працівникам. Наш
колектив — це навіть більше,
ніж дружна родина. У компанії
дуже мала плинність кадрів, ми
працюємо стабільно. Якщо ми
будемо мати хороший результат
на полі — буде рости зарплата,
мотивація, соціальні проєкти.
Чи задоволені ви тим, як
розвивається компанія?
— Серйозного удару по розвитку компанії завдав карантин. Довелося переходити на
роботу і навчання онлайн, але
навчальні процеси не спинилися. Якби не карантин, ми
провели б більше заходів, які
дозволили б вийти на новий
етап комунікації. Проте наші
цінності є стратегічними, вони
були розроблені ще на початку
діяльності компанії, тому ми й
надалі будемо йти по заданих
нами орієнтирах.

Телеграм

Вайбер

https://cutt.ly/ds-tg

https://cutt.ly/ds-vb
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Досвід

Українка розпочала бізнес із 200 гривнями в кишені

«Можу створити прикраси з пелюсток будь-яких квітів»
Каріна Марініченко робить
прикраси з живих рослин.
Колишня викладачка
музики повністю змінила
фах, переїхала до Києва
і розпочала власну справу

«О

Кошти у справу вкладала
поступово
Майстерню Каріна створила у
квартирі. Аби професійно займатися виготовленням прикрас, довелося купити сучасне
обладнання і багато вчитись, у
тому числі брати платні уроки в
інших майстрів.
«У справу вклала чимало
грошей. Купила шліфувальну
машину та різноманітні насадки до неї. Минулої зими займа-

Каріна Марінченко на ярмарці показує прикраси клієнтам

лася індивідуально в ювеліра,
яка навчала роботі з металами:
як їх плавити, як правильно з
ними працювати. Але найбільше вкладаю часу та зусиль.
Прокидаюся вранці, збираюся
йти робити зарядку. Але думаю:
"Піду спочатку гляну, як там мої
прикраси, що я вчора робила". І
все — я зависла над цим столом
із прикрасами, минуло три години, а я і зарядки не зробила, і не
поснідала», — каже майстриня.
Процес виготовлення однієї
прикраси займає дві доби.
Дівчина розказує: «Із задоволенням розповідаю покупцям
про свої вироби, про квіти, які в
них поміщені. Припустимо, клієнтка зацікавилася сережками
з фіалками. Я їй повідомляю, де
зірвані квіти. Збираю їх у багатьох місцях. Навіть коли підіймалася на Говерлу, взяла з собою
блокнот, в який клала найкрасивіші квіти, що траплялися на
шляху. Я не практикую поїздок
спеціально для збору гербарію.
Вирушаю в подорожі заради
нових вражень, емоцій, і попутно збираю квіти. Багато квітів, у
тому числі вирощених на підвіФото надане Каріною Марініченко

дного разу я побачила у своєї
знайомої незвичайні прикраси,
які вона створювала сама. У них
під шаром прозорої епоксидної
смоли поміщені засушені квіти,
які не втратили свого початкового
кольору і фактури. Подумала тоді,
що квіти в букеті радують красою
кілька днів і в'януть, а в цих прикрасах вони роками виглядають
майже як живі. Мені захотілося
самій спробувати зробити щось
подібне. Але щоб почати вчитися
цьому мистецтву, потрібно було
купити спеціальні інструменти,
необхідні матеріали, в тому числі
срібло», — пригадує Каріна.
П'ять років тому вона переїхала з Черкас у Київ, маючи лише
200 грн у кишені. Аби заробити,
пішла працювати нянею.
«З господарями домовилася,
щоб зарплату платили щодня.
На ці кошти я поступово купувала матеріали для прикрас.
Всьому вчилася сама методом
проб і помилок. Коли у мене
стали виходити красиві, якісні
речі, почала продавати їх на ярмарках, на Андріївському узвозі
в Києві. Працювала без вихідних», — розказує майстриня.
Три роки вона працювала
вдень нянею, а вночі створювала
прикраси. Але якось зрозуміла,
що на прикрасах за вихідні заробляє більше, ніж за тиждень,
працюючи нянею.

Фото надане Каріною Марініченко

Діана Редька

Прикраси з рослинами не мають гендерної
приналежності, вони підходять і чоловікам,
і жінкам
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конні, передає мені мама. Друзі,
буваючи за кордоном, привозять
з різних куточків світу гербарії».
Найпопулярніші — вироби
з незабудками
Суху квітку треба покрити
двома, а то й трьома шарами
ювелірної епоксидної смоли.
Один шар твердне добу. Наразі
в Каріни великий асортимент:
кулони, сережки, каблучки, заколки для волосся, браслети, закладки для книг і запонки для
чоловічих сорочок.
«Моїм першим клієнтом був
чоловік, який придбав перстень.
Рослинні прикраси не мають
гендерного поділу, вони підходять усім. Але головне для мене
— не продаж прикрас, а спілкування з людьми. Я надихаюся,
коли бачу, як клієнти одягають
прикраси, дивляться на себе
в дзеркало і милуються. Мені
важливо, щоб людині пасувало,
щоб вона носила цю прикрасу
і була задоволена. В інстаграмі
веду рубрику "Красиві Ви", де
обмінюємося історіями та фотографіями. Мій бренд — це більше, ніж прикраси, це емоції та
почуття», — розказує дівчина.
Великим попитом користуються вироби з незабудками.
Майстриня вважає, що причина — в символічному значенні,
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якого багато хто надає цим квітам: не опинитися забутими,
наприклад, коханою людиною
і самим не залишати без уваги
дорогих людей. Багатьом подобаються і прикраси зі спіреєю
японською — вона відрізняється
витонченою красою, а також із
гортензіями всіх відтінків.
Такі вироби — прекрасна альтернатива букетам, які через
тиждень летять у смітник. А
прикраси можуть радувати не
один рік, передаватися з покоління в покоління.
Майстриня пояснює: «Прикраси з дорогоцінним камінням
коштують дорого, але душі вони
особливо і не мають. А те, що
створено природою, без людської
допомоги, має велику силу. Коли
ти стурбований, візьми в руки
прикрасу і заспокойся, відчуй, що
ти такий же особливий, як ця, в
єдиному екземплярі, квітка».
Прикраси, які створює Каріна, часто індивідуальні та
неповторні.
«Я можу створити прикраси з
пелюсток будь-яких квітів. Якщо
вам подарували букет, можу зробити з пелюсток цих квітів прикраси на згадку. Ось якраз зараз
одна дівчина має відправити
бутон троянди поштою, аби я зробила їй прикрасу. Або ж можна
привезти з подорожі квіточку
і засушити, це буде приємніша
пам’ять, ніж магніт на холодильнику», — говорить майстриня.
На прикраси Каріни є великий попит, тож дівчина активно
працює.
«Я постійно роблю нові прикраси, адже покупців багато, і
я хочу, щоб був більший вибір.
Найпопулярніші — мінімалістичні сережки діаметром 8 мм, вони
на будь-якому вушку виглядають
акуратно і стильно. Ціни у мене
також доступні, від 250 грн. Найдорожча пара — 1200 грн, вони зі
срібла», — розказує дівчина.
У майбутньому Каріна хоче
мати невеличкий магазин своїх
прикрас, продавати більше
своїх виробів на ярмарках, а
ще — створити команду творчих людей, які допомагали б їй
втілювати в життя нові цікаві
задумки.
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