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Ціну за пай визначатимуть
покупець і продавець

З розбитого пенька
можна створити
справжній шедевр

Стор. 3

Стор. 5

Платиш за те, що нарвеш і зважиш,
а їсти можна досхочу

Євген Конотоп
переїхав
в інший район
заради роботи
у «Сігнеті»
Євген Конотоп працює
у «Сігнеті» на посаді
тракториста-машиніста
вже шостий сезон. Робота
ця йому до душі, адже
чоловік ще змалечку
захоплювався технікою

«Я

Фото надане Володимиром Ковальчуком

Діана Редька

Оксана Пастернак на фермі Arkush під час збору врожаю полуниці

Під Києвом у селі Бабинці
працює ферма Arkush
UA, куди можна прийти
і самостійно нарвати
ягід. Очолює її фермер
Володимир Ковальчук
Лідія Дербага

сам родом із
Херсонщини.
Якось мій товариш попросив
прийти сюди, у господарство,
і допомогти розібратися, чому
воно не приносить прибутків.

Це був 2019 рік. Я почав працювати, пропонувати ноу-хау, і
вже через кілька місяців мене
призначили директором цього
господарства».
Далі на стор. 4

«Найдовше розробляв морозиво з пшениці.
Для нього підходять не всі сорти»
Захарій Назар зі Львова
розробляє унікальне
морозиво. Чоловік
продовжив сімейний бізнес,
який створив його батько
ще на початку 1990-х
Діана Редька

«Пригадую, як тато працював
генеральним технологом у кафе
"Корона", це була перша джелатерія не лише у Львові, а й у Західній Україні. Там можна було

скуштувати не тільки традиційні пломбір чи "Каштан", а й
багато інших видів натурального морозива. Батько часто їздив
навчатися за кордон. А я з 14
років допомагав йому готувати
морозиво. Так тривало кілька
років. Потім я вступив у виш на
спеціальність "фінанси", став
працівником банку. Вирішив не
займатися батьковою справою»,
— пригадує Захарій.

Спогади про смак батькового
морозива повернули Захара зі
столиці до Львова, щоб уже тут
продовжити батькову справу.
«Коли був у Києві, мені постійно
чогось не вистачало. І якось я зрозумів, що не вистачає саме смачного морозива, яке робив тато. На
той момент батько займався морозивом не як бізнесом, а як хобі».
Далі на стор. 8

«Пригадую, коли я був маленьким, ходив біля трактора слідом за татом, подавав
ключі. Згодом він навчив
мене керувати, потім — переключати передачі, і в шкільні
роки я вже їздив на тракторі,
допомагав йому ремонтувати
техніку. Після школи я почав
працювати
трактористом,
потім пішов в армію, далі —
знову на роботу в ту ж саму
сферу, і так уже до сьогодні.
Дід мій був трактористом,
тато у цій сфері ще зараз працює, от і ми з братом пішли
по їхніх стопах», — пригадує
Євген.
Євген родом із Козятинського району Вінницької
області. Щоб працювати у
«Сігнеті», йому довелося переїхати в іншу область.
«Я, мій тато і троюрідний
брат працювали на тракторах у нашому селі».
Далі на стор. 6

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 уникнути проблем із постачальниками газу

Показання газового лічильника подають
щомісяця до 6-го числа

У

Фото надане Оленою Луценко

Українці масово
скаржаться на
зловживання газових
служб, безпідставні
стягнення коштів. Зокрема,
споживачі отримують
платіжки з боргами,
якщо невчасно подали
показання лічильників, або
після перевірок

Лідія Дербага

чительці з села Вороняки Золочівського району Львівської області
нарахували борг за газ
понад 44 тис. грн після виклику
аварійної служби. На лічильнику зникла пломба. Подачу газу
до будинку перекрили і відновлять тільки після сплати боргу,
зазначили в газовій компанії.
Двом пенсіонеркам із села
Ремезівці Золочівського району
Львівської області також нарахували борги після перевірки
лічильників: одній понад 8 тис.
грн, іншій — 14 тис. грн. Газовики заявили, що лічильники в домогосподарствах «крутять» у 2,5
разу повільніше, ніж має бути.
Вимагають доплатити за газ.
Експерти
консультаційного
центру для населення «ГазПравда» пояснили, коли газовики
можуть заходити на подвір'я без
згоди власника, як має відбуватися перевірка газових лічильників,
який порядок зняття показань,
куди скаржитися на зловживання.
Перевірка лічильників
Під час перевірки лічильників
обидві сторони мають право здійснювати фото- та відеозйомку.
Якщо оператор газорозподільних мереж (ГРМ) стверджує,
що лічильник «крутить повільно», потрібно звернутися до ДП
«Укрметртестстандарт» і замовити повірку газового лічильника. Процедура займає 15 робочих
днів, коштує від 164 грн, залежно
від виду лічильника. Громадянин
отримає довідку про непридатність газового лічильника або ж
свідоцтво про проведену повірку.
Якщо лічильник газу справний, газорозподільне підприємство зобов’язане встановити
його протягом двох місяців з моменту зняття. Якщо ж пристрій
несправний, його необхідно ремонтувати. Термін виконання
робіт не повинен перевищувати

Черга до газового господарства у Полтаві. Найбільше люди приходять з'ясовувати щодо різниці
у показниках лічильника

трьох місяців з моменту визнання лічильника непридатним.

служби мають пред’явити посвідчення та назвати прізвища.

Пошкодження пломб
Оператор ГРМ або споживач
можуть ініціювати проведення
експертизи, якщо є ознаки пошкодження пломб або несанкціонованого втручання в роботу
лічильника (крім випадків, коли
пломба відсутня або розірвано
пломбувальний матеріал, на
якому її встановлено).

Чи можуть газовики зайти на
подвір’я без згоди власника
Споживачі скаржаться, що газовики часто заходять на подвір’я
і оглядають лічильники за відсутності господарів.
«У деяких випадках працівники облгазів мають право заходити на приватну територію.
Але — лише за крайньої потреби й умови дотримання певних
правил. Зокрема, у невідкладних випадках, пов'язаних із
необхідністю рятувати життя
людей та майно», — зазначила
Єлизавета Белей, керівниця
Центру правової підтримки
споживачів газу інформаційно-консультаційного
центру
«ГазПравда».
Несанкціонований
доступ
можливий, якщо:
• у момент виникнення невідкладного випадку власник
відсутній і немає можливості
зв'язатися з ним;
• власник відмовляється допустити в житло представника
виконавця, але є об’єктивні підстави вважати, що аварія саме
в цьому житлі загрожує життю
або майну громадян.

Учительці з села Вороняки
Золочівського району
Львівської області
нарахували борг за газ понад
44 тис. грн
До отримання результатів експертизи розрахунок необлікованого або облікованого частково
об’єму природного газу не здійснюється. Якщо за результатами
експертизи порушень не виявлено, всі витрати мають бути
компенсовані оператором ГРМ.
Якщо підтверджено факт несанкціонованого втручання в роботу
лічильника, витрати компенсуються за рахунок споживача.
У яких випадках споживач
зобов’язаний пустити газовиків
Споживач зобов’язаний забезпечити газовикам доступ до свого
житла у таких випадках:
1) для ліквідації або недопущення аварій - цілодобово;
2) для встановлення або заміни обладнання, проведення
технічних чи профілактичних
оглядів, зняття контрольних
показань вузлів обліку.
Під час візиту до домогосподарства працівники газової

Куди можна скаржитися
У разі виникнення проблем необхідно в першу чергу звернутися
до контакт-центру свого облгазу
або написати листа-претензію на
ім’я голови правління компанії.
Якщо перемовини не дали
бажаного результату, можна
зателефонувати на урядову
гарячу лінію за номером 1545,
або ж оформити звернення

через сайт урядового контактного центру: www.ukc.gov.ua.
Коли споживач переконаний,
що труба опломбована незаконно, варто скаржитися до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), радять консультанти «ГазПравди».
Письмову скаргу можна надіслати за адресою 03057, м.
Київ, вул. Смоленська, 19. Телефон — (044) 204-48-27. Електронна адреса — box@nerc.gov.ua. У
скарзі потрібно вказати особисті
дані та описати, яким чином
були порушені ваші права.
Як правильно передавати
показання лічильників
Планові місячні нарахування
газу
розраховуються
постачальником у разі несвоєчасної
передачі показань лічильника
споживачем.
Відповідно до Кодексу ГРМ, споживач зобов’язаний щомісяця станом на перше число місяця зняти
фактичні показання лічильника
газу та протягом п’яти календарних днів надати їх оператору ГРМ
в один із таких способів:
1) через особистий кабінет на
сайті оператора;
2) за номерами телефонів
контакт-центру;
3) за допомогою мобільного
додатку 104Mobile;
4) на електронну адресу;
5) за допомогою СМС на короткий номер 7104. У повідомленні
необхідно вказати номер рахунку та показання лічильника у
форматі: ХХХХХХХХХХ YYYYY, де
ХХХХХХХХХХ – 10 цифр особового рахунку, а YYYYY – показання
лічильника (до п’яти цифр).
Якщо оператор не отримав
показань лічильника до шостого
числа місяця, то об’єм розподілу
та споживання природного газу
визначається на рівні планового
місячного об’єму споживання.
У разі нарахування боргу
споживач може звернутися до
оператора ГРМ і попросити надати офіційне роз’яснення, чому
передані показання лічильника
не були враховані при розрахунку об’ємів газу. Також можна
вимагати зробити контрольне
зняття показань лічильника та
провести перерахунок.
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Яких змін слід чекати з липня
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«Ціну за пай визначатимуть покупець і продавець»
З 1 липня в Україні
запрацював ринок землі.
Її зможуть продати майже
6,9 млн власників паїв

У

1990-х роках 27 млн га
розподілили між працівниками колгоспів
і колгоспними пенсіонерами. Більшість власників
здавали ділянки в оренду фермерам або агрокомпаніям.
Перші 2,5 року землю купуватимуть фізичні особи — не
більше 100 га на одну особу. З
2024-го до 10 тис. га зможуть
купувати компанії, де власниками є українці. Іноземці
отримають можливість претендувати на ділянки, якщо за це
проголосують громадяни на
референдумі.
Ціну за пай визначатимуть
покупець і продавець. Домовлятися мають через нотаріуса,
який перевірить, скільки претендент уже має землі та чи не
перебуває він під санкціями.
Оплата — у безготівковій формі,
згідно з законом.

Серіали й фільми
транслюватимуть
однією мовою

З 16 липня запрацювала
нова норма мовного закону.
На телебаченні українською
мають озвучуватися або
дублюватися серіали,
реклама й політична
агітація.
Половина видань в усіх
книгарнях має бути
державною мовою.
Запроваджують іспити
на рівень володіння
українською для
претендентів на роботу у
держслужбах та осіб, які
хочуть здобути громадянство
«Норма необхідна. Кіно має
транслюватися державною
мовою, більшість глядачів
це підтримують. Інакше
складається абсурдна
ситуація: усі іноземні
фільми в нас показують
українською, а вітчизняні
— російською. І всі їх
транслюють на каналах
Ахметова, Коломойського,
Пінчука, Фірташа.
Розмови про те, що
їхні компанії зазнають
збитків — нісенітниці.
Російськомовні серіали
можна переозвучити.
Проблема в тому, що стрічки
знімають так, щоб не було
зрозуміло, де відбуваються
події. Потім їх перепродують
у пострадянський простір,
нав’язують думку про "один
народ"», — говорить мовний

Фото надане «Сігнет-Центром»

Діана Редька

Начальник юридичного відділу «Сігнет Холдингу» Дмитро Барабін пояснює, що орендар має
першочергове право на викуп земельної ділянки

«У середньому гектар ріллі в
Україні коштує 27,5 тисячі гривень. Ціна може бути більшою
чи меншою. Усе залежить від
якості ґрунту», — каже старший
проєктний менеджер із земельної реформи офісу реформ Кабміну Андрій Мартин.
У Міністерстві аграрної політики прогнозують, що середня
ціна цьогоріч буде близько 50
тис. грн за гектар, а далі вона

експерт Тарас Шамайда.
Закон «Про забезпечення
функціонування української
мови як державної»
Верховна Рада ухвалила
25 квітня 2019 р. Шість
його норм запрацювали
торік. Українська стала
обов’язковою в рекламі,
наукових роботах і під час
конференцій, у проєктній
документації, в кінотеатрах,
закладах охорони здоров’я.
Політичні партії та
організації мають складати
звіти на державній мові.
Вона має бути в назвах
аеропортів, вокзалів,
станцій, портів, зупинок.
З 16 січня цього року
українську запровадили у
сфері обслуговування.

Податкова прийде
з перевірками до
роботодавців

Роботодавців із 1 липня
перевірятимуть податківці
та працівники Державної
служби з питань праці.
Штрафуватимуть на 60
тис. грн, якщо виявлять
не оформлених офіційно
працівників. За повторне
порушення стягнуть до
180 тис. грн.
«Люди, які погоджуються
на неофіційну зайнятість,
позбавлені соціальнотрудових прав:
нормованого робочого
дня, безпечних умов
праці, права на лікарняні

Контролюватиме обіг
земель і зміну власників
Держгеокадастр
щороку зростатиме на 10-15%.
«Ринок наблизить Україну до
цивілізованих країн. Але законодавче й технічне поле у нас
не готові. Чиновники не знають,
скільки точно землі є в державній власності, — говорить економіст Андрій Новак. — Добре, що

й відпустку. В Україні зараз
поза штатом працюють
понад три мільйони осіб»,
— каже міністр економіки
Олексій Любченко.
Про перевірку вже
попередили понад 62 тис.
роботодавців.

Підвищать пенсії

З липня перерахували
пенсії частині пенсіонерів.
Їм додадуть 100 грн.
«Індексація
стосуватиметься понад
мільйона українців. Її
проведуть за двома
програмами. Перша
торкнеться людей, яким
пенсію призначили в 20182020 роках, а друга — тих,
хто отримує мінімальну
виплату», — говорить
міністерка соціальної
політики Марина Лазебна.
У липні мали додати 400
грн до пенсії українцям,
яким понад 75 років.
Підвищення перенесли на
жовтень через брак коштів.
Паралельно в Україні
збільшать прожитковий
мінімум. Для осіб, що
втратили працездатність,
він становитиме 1854 грн,
а загальний показник —
2294 грн.

Запровадять
обмеження на в’їзд
в Україну
З липня діятимуть
обмеження на в’їзд

обмежили кількість землі, яку
можна придбати одній особі, та
заборонили купувати паї іноземцям. Справедлива вартість
землі сформується за кілька
років».
Контролюватиме обіг земель
і
зміну
власників
Держгеокадастр.
«Якщо земельна ділянка,
яку власник хоче продати, перебуває в оренді, йому слід
пам’ятати: орендар має першочергове право на викуп цієї земельної ділянки. Тобто пайовикові краще звернутися зі своєю
пропозицією відразу до орендаря. Адже якщо знайдеться сторонній покупець, нотаріус все
одно зобов'язаний попередити
орендаря про намір власника ділянки продати землю. І орендар
має переважне право купити
землю на запропонованих умовах. Якщо він відмовляється, це
означає, що земля продається
будь-кому іншому», — пояснює
норми закону начальник юридичного відділу «Сігнет Холдингу» Дмитро Барабін.

в Україну з країн, де
зафіксували спалах штаму
Delta. У списку: Індія,
Велика Британія, Росія та
Португалія.
Іноземці та особи без
громадянства, яким понад
12 років, мають здати
експрес-тест у пунктах
пропуску на кордоні.
Якщо результат виявиться
позитивним або ж людина
відмовиться від аналізів, її
не пустять.
Люди, які постійно
живуть на території
України й прибули з цих
країн, теж мають здати
тест. Якщо результат
буде позитивним, їх
відправлять на обов’язкову
самоізоляцію.

Доведеться заплатити
новий податок

Уже з 1 липня власники
квартир площею понад 60
кв. м і будинків площею від
120 кв. м отримують нові
квитанції-повідомлення.
Впродовж двох місяців їм
потрібно буде сплатити
податок на нерухомість:
до 70,8 грн за 1 кв. м, який
перевищує надану норму
на людину. Якщо квартира
розділена між членами
сім’ї, то на кожного члена
сім’ї рахуватиметься
окремо норма в 60 кв. м.
Від сплати податку на
квартири й будинки
звільнені багатодітні

родини, діти-сироти,
діти-інваліди, власники
дитсадків, шкіл, релігійні
організації, учасники ООС
та їхні сім’ї.
За несплату
штрафуватимуть. Якщо
затримати платіж на 30
днів, штраф становитиме
10%, від 30 днів — 20%. За
ігнорування повідомлення
й відмову сплачувати
податок можуть накласти
арешт на житло.

Українцям
видаватимуть
паспорти вакцинації

У липні повністю
щепленим від коронавірусу
українцям почнуть
видавати паспорти
вакцинації. Вони будуть
доступні в паперовому
й цифровому вигляді в
додатку «Дія».
У документі вказуватимуть
дані людини, назву
вакцини й дату щеплення.
Паспорт дозволить
подорожувати країнами
Євросоюзу, якщо вони його
визнають.
«На ковідних сертифікатах
ставитиметься
електронний підпис,
який теж має визнати
Європа. Сподіваємося, що
восени взаємовизнання
почнеться», — говорить
перший заступник міністра
цифрової трансформації
Олексій Вискуб.
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Люди

Як працює ягідна ферма самообслуговування на Київщині

Платиш за те, що нарвеш і зважиш, а їсти можна досхочу
людей, а коли потрібно, допомагають місцеві жителі», — говорить фермер.
Люди платять лише за зібрані та зважені ягоди, а посмакувати досхочу під час збирання
на фермі можна безкоштовно.

Фото надане Володимиром Ковальчуком

Початок на стор. 1
«Я не мав досвіду у цій сфері,
але він приходить із часом», —
пригадує Володимир.
Під ягідними насадженнями на фермі Arkush UA близько
14 гектарів. В господарстві є 24
теплиці. Вирощують тут полуницю, малину, ожину та лохину. Сезон на фермі відкриває
полуниця.
Володимир Ковальчук розповідає: «Торік у мене 1 травня
вже оптом брали ягоду, а цього
року через затяжну весну сезон
розпочався на три тижні пізніше. На початку липня починається ще й сезон малини, потім
підуть лохина та ожина. Сорти
у нас ремонтантні, до самих морозів можна ягодами ласувати».
У багатьох європейських країнах ягідні ферми самообслуговування існують давно, а от для
українців такий формат дещо
нетиповий. Ціна на власноручно
зібрані ягоди тут нижча, ніж на
просто замовлені на фермі. Крім
того, сюди приїжджають і для
розваг, часто з дітьми.
«Попит з року в рік зростає.
Цього року ще більше людей
до нас завітало, щоб самостійно нарвати полуниці. Попит
великий, особливо наприкінці
літа, коли люди приїжджають з
відпочинку. Буває, що ягоди не
встигають достигнути, і треба
почекати кілька днів. Про це я
пишу у фейсбуку і прошу всіх
телефонувати перед тим, як
їхати до нас. А часом погода під-

Володимир Ковальчук щодня приймає індивідуальні замовлення на ягоди

водить, і ягоди просто не достигають», — розказує Володимир
Ковальчук.
На фермі також щоранку приймають індивідуальні замовлення по телефону.

«Зазвичай до 10.00 ми вже
знаємо, скільки полуниці у нас
замовили. Тоді мої працівники
йдуть збирати ягоди, і замовник може забрати їх у той же
день. Постійно у нас працює 20

Володимир каже: «На початку липня полуниця коштувала
40 грн/кг — це якщо ти сам її
збираєш, а якщо під замовлення — то 55 грн/кг. Люди можуть
приходити зі своєю тарою, а
якщо в когось немає, то ми
даємо. Куштувати я не забороняю. Є такі господарства,
де не дозволяють їсти ягоди
навіть своїм працівникам, а в
мене з приводу цього ніяких
обмежень».
Погода цього року видалася
несприятливою.
«Половина ожини вимерзла
на полі. Потім лили дощі, і
полуницю, що була у відкритому ґрунті, залило. На щастя,
багато полуниці у нас росте у
теплицях, на неї погодні умови
не так впливають. Ранньою
весною хотів ще посадити в
закритий ґрунт овочі, п’ять теплиць підготували під висадку
помідорів та огірків, але ґрунтові води підтоплюють деякі
теплиці, і в результаті вони
зараз пустують», — розповідає
Володимир Ковальчук.

Фермери просять безкоштовно зібрати черешні
Фермери із Запорізької
області скаржаться, що їм
доводиться зрізати гілки
зі стиглими черешнями,
щоб звільнити дерева від
ягід, бо цьогоріч черешні
вродили рясно, а попиту на
них немає
Лідія Дербага

Голова Запорізької обласної організації ГО «Аграрний союз
України» Анатолій Тиховод
написав у Facebook, що фермерське підприємство змушене
знищити врожай мелітопольської черешні.
«Корисна ягода черешня нікому не потрібна. Ніхто навіть
не торгується. Справа навіть
не в ціні — ринок перенасиче-

ний, купівельна спроможність
громадян України низька, переробні підприємства працюють на концентратах», — пише
Тиховод.
У якому саме господарстві
склалася така ситуація з урожаєм, чоловік не вказує.
«Дерева треба звільняти від
ягід, щоб наступного року розраховувати на урожай, який
теж може виявитися нікому не
потрібним», — пояснює Анатолій Тиховод.
У коментарях до допису
користувачі соцмереж з усієї
України обурено пишуть, що
при ціні на ринку 50-90 грн за
1 кг черешень такі дії фермерів
виглядають нелогічно. Мовляв,

варто знизити ціну до 20, а то
й до 10 грн. А то й запросити
людей до себе — самим зібрати
врожай. Дехто пропонує зібрати
черешні та відвезти їх у найближчі дитбудинки.
Однак Тиховод зазначає, що
для передачі продуктів у державні заклади потрібно оформляти багато паперів. А ціну на
ринку формують не фермери, а
комерсанти.
«Покажіть на базарі хоч одного фермера. Якби фермери мали
доступ до торгових мереж, то
ціни для кінцевих споживачів
були б удвічі менші!» — відповідає директор агропідприємства.
Він каже, що готовий прийняти людей, які самостійно

приїдуть і обірвуть черешні.
Ягоди достигатимуть ще до
кінця липня.
В Україні площі під садами
черешні становлять 10 тис. га.
Водночас 96% обсягів виробництва припадає на господарства
населення.
Торік вдалося зібрати 63,6
тис. т черешні — це на 7%
менше, ніж у 2019 році.
Минулого року Україна продала за кордон 0,7 тис. т черешні (у чотири рази менше, ніж у
2019 р.), а імпортувала 1,1 тис.
т (у п’ять разів більше, ніж у
2019 р.). Переважно українську
черешню купували Білорусь,
Польща. Україна ж завозила
ягоди з Греції та Молдови.

Бізнес

Карантин підштовхнув до відкриття власної справи
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«З розбитого пенька можна створити
справжній шедевр»
Тернополянин Ігор
Хома почав робити з
коріння дерев столи, які
користуються попитом за
кордоном

«Я

працював офіційно в Чехії,
в хорошій компанії.
Були
гарні перспективи по роботі,
мав переїхати туди із сім’єю.
Приїхав додому робити документи, а тут почався карантин.
Ніхто не знав, як надовго це все
затягнеться, я сидів удома без
роботи. Випадково в інтернеті
на фінському сайті побачив цікаві столи з коріння дерев. Показав фото другові, а він мені
сказав: "Якщо ти зробиш такий
стіл, я його в тебе куплю". А на
той момент ключовим словом
було "куплю", бо потрібні були
гроші», — пригадує Ігор Хома.
Тоді Ігор почав освоювати
нову для нього справу, якою
ніхто у його родині ніколи не займався. Та й сам чоловік з обробкою дерева ніколи не стикався.
«Я зробив тоді шість столів,
щоб друг міг собі вибрати. Він при-

Фото надане Ігорем Хомою

Лідія Дербага

На виготовлення невеликого стола потрібен
тиждень

їхав не сам, а привіз спеціаліста
по дереву — зробив це спеціально,
хотів, щоб я навчився виготовляти вироби правильно. Той показав
дефекти, пояснив, що треба виправити, і вони з другом поїхали.
Я думав, що то вже кінець. Не
хотів переробляти, бо там стільки
було лаку… Та ще й розчарувався
через невдачу. Але з часом зрозумів, що це був поштовх до навчання», — розказує майстер.
Згодом Ігор пройшов детальний платний відеокурс із практич-

ними уроками обробки деревини,
придбав необхідні для роботи інструменти і почав переробляти те,
що нібито було вже готове.
«Переробляв не раз і не два.
Критично дивився на свою роботу, не жалів себе і працював.
Згодом я навчився зістарювати
деревину штучно, вона після
цього виглядає як старенький
потрісканий корінь», — каже
Ігор.
Ігор ходив у лісові хащі, у буреломи, де шукав вивернуті з
землі дубові пеньки.
«З розбитого пенька можна
створити справжній шедевр.
Найважче — це підготувати
пеньки до роботи. Сире коріння
важке: від 50 до 200 кг. Я можу
його підняти завдяки тому, що
колись займався важкою атлетикою», — говорить майстер.
Усі вироби унікальні, не схожі
один на інший. В проєкті у чоловіка є також ліжко, підставки, вішалки, високі настільні
лампи. Продає він свої вироби
через соцмережі. Процес роботи
знімає на відео.
«Люди із захватом дивилися
на мої вироби, запитували про

деталі. Це мені підказало, що
треба продовжувати, бо не було
жодної байдужої людини. А
коли я продав свій перший стіл,
то був такий щасливий, що не
знав, кому першому подзвонити», — розповідає Ігор.
Більша частина виробів Ігоря
їде за кордон.

«Люблять там крафтові речі.
Попит постійно зростає. Ціна
столів варіюється від 4,5 тис.
грн до 40 тис. грн», — говорить
він.
Ігор планує з часом розширювати не лише асортимент,
а й команду. Наразі шукає собі
помічника.
«Не шкодую, що так склалася доля. Мені телефонували з
Чехії, я можу продовжити робити документи та їхати на роботу. Але я попросив тайм-аут і
далі продовжую робити меблі.
Мені здається, що я не поїду, бо
роблю те, що подобається», —
каже майстер.

Вінничанка створює сучасні декоративні панно

Лідія Дербага

«Знайомство з моїм хобі розпочалось ще у студентські роки,
коли вчилася на педіатра в медуніверситеті. Моя одногрупниця принесла крючок і нитки,
в’язала тоді "ловець снів". Мене
це дуже захопило, вона мені показала основи в’язання, і з того
часу я із захватом вчилася сама,
шукала в інтернеті відео, різноманітні схеми. Спочатку плела
крючком серветки. Вдома все
було в серветках, у батьків і друзів також. Після навчання пішла
у декретну відпустку, знову почала в’язати, але вже сумочки.
У мене гарно виходило, сестра
запропонувала створити сторінку в інстаграмі та продавати роботи. Потім я в інтернеті випад-

ково побачила вироби у техніці
макраме, спробувала — і відчула,
що це моє. Виставила фото в інстаграмі, люди захоплювалися
роботою, цікавилися, замовляли», — розповідає майстриня.
Жінка зізнається, що за спеціальністю працювати не планує, бо хоче займатися тим, що
їй до душі.
«Моєю першою роботою в техніці макраме був янгол у кільці. Я
отримала багато компліментів і,
надихнувшись цим, вчилася далі.
Спочатку брала ідеї з інтернету,
згодом сама почала вигадувати
композиції», — говорить Тамара.
Для створення панно у техніці макраме не потрібно багато
інструментів. Жінка каже, що
головне — мати велике бажання.
«Нитки потрібні спеціальні,
чиста бавовна. Вони продаються
у скрученому вигляді, я їх нарізаю, гарно розчісую, скріплюю.
Мої вироби — це повністю ручна
робота. Такі панно часто замов-

ляють на подарунок як предмет
інтер’єру, а янголів замовляють
як символ та оберіг. Якось робила панно "Три подруги" — як
символ нерозлучної дружби», —
каже Тамара Ткачук.

«Якось робила панно
"Три подруги" — як символ
нерозлучної дружби»

Фото надане Тамарою Ткачук

Вінничанка Тамара
Ткачук створює панно у
техніці макраме, тобто
вузликового плетіння.
Сьогодні такі вироби
досить популярні як
елементи інтер’єру

Тамара Ткачук показує панно ручної роботи.
Жінка мріє створити виставку власних
робіт у техніці макраме

На створення панно маленького розміру потрібно близько трьох годин, а великого —
три-чотири дні.
«Всі замовлення індивідуальні. Коли замовляють роботу, мені
розповідають про колір і довжину волосся, про колір одежі.
Якщо робимо з макраме повністю сім’ю — розпитуємо про всіх
членів родини все до найменших
деталей. Найдешевша робота
коштує від 300 грн, а найдорожча може коштувати і п’ять тисяч.
Все залежить від розміру, використаних матеріалів і затрачених
сил», — розповідає майстриня.
Тамара Ткачук мріє організувати виставку своїх робіт у рідному місті.
«Мрії у мене дуже масштабні,
мені хочеться у Вінниці бути
найпершою. Хочу зробити виставку робіт. Я знаю, що у нас
немає подібних виставок, і я,
напевно, таки буду першою», —
розказує вінничанка.
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Робота

Як працює реферальна програма в компанії

Початок на стор. 1
«Потім троюрідний брат одружився, його дружина з Житомирщини. Він перший потрапив на
роботу в "Сігнет", трохи попрацював і порекомендував цю компанію мені. Як зараз пам’ятаю,
каже: "Тут нова техніка, не те що
в нас у селі, йди попробуєш". Спочатку я вагався, бо хоча від дому
не надто далеко, але все одно
доведеться переїжджати жити в
інший район, щодня бути вдома
не вийде. Але я наважився, і про
вибір свій не шкодую. Спочатку
було незвично: новий колектив,
нова місцевість, але роки беруть
своє, я вже зараз як місцевий.
Проживаю у гуртожитку, умови
хороші, є де їжу приготувати,
кімната простора», — розповідає
Євген Конотоп.
В сезон Євген працює на обприскувачі, а в інші періоди — і
на навантажувачі, і на тракторі.
Робота є завжди.
«Азам роботи на тракторі
мене навчили рідні, а от як працювати на сучасній аграрній
техніці, я вже вивчав у "Сігнеті". Колеги охоче ділилися досвідом. З колективом я у гарних
відносинах. Здавалося б, у сезон
нема коли спілкуватися, бо постійно робота, але колеги то
воду до обприскувача підвозять,
то засоби захисту рослин —
отож спілкуємося, обмінюємося
досвідом і жартами, так день
веселіше минає. Обмін досвідом
іде також тоді, коли ремонтуємо
техніку. Мені подобається тут
працювати. Звісно, в сезон роботи багато, але це вже звично для
нас», — каже Євген.
Попрацювавши у «Сігнеті»
п’ять років, Євген без вагань порекомендував компанію як роботодавця своєму рідному братові. «Я навіть не вагався, коли
рекомендував "Сігнет" рідній
людині. Мені ж тут подобається, стільки років уже працюю.
Рік тому я брав участь у реферальній програмі від компанії, і
з братом Ігорем ми тепер ще й
колеги», — говорить чоловік.
Реферальна програма — це
програма пошуку персоналу за
рекомендацією
співробітника
на відкриті вакансії. Вона функціонує у «Сігнеті» з 2018 року.
Участь у програмі може взяти

Фото надане «Сігнет-Центром»

Євген Конотоп переїхав в інший район заради
роботи у «Сігнеті»

Євген Конотоп з братом Ігорем біля самохідних обприскувачів, на яких працюють

будь-який працівник компанії,
а пропонувати можна необмежену кількість кандидатів.
«Наші працівники мають заохочення за те, що приводять
знайомих на відкриті вакансії,
розповідають про вакансії своїм
друзям, знайомим і родичам,
які шукають роботу. Якщо кандидат відповідає вимогам, проходить співбесіду, приступає
до роботи і проходить випробувальний термін — наш працівник отримує першу оплату в розмірі тисячі гривень. Наступний
розрахунок відбувається тоді,
коли новоприйнятий працівник
пропрацює у компанії півроку
з дати прийому. Тоді нашому
працівнику виплачується ще
тисяча гривень. Успішних випадків, коли за рекомендаціями

залишаються працювати у нас
в компанії, було вже чимало»,
— розповідає начальник відділу
персоналу ТОВ «Сігнет-Центр»
Наталія Бобик.
Свою винагороду за успішну
рекомендацію Євген також отримав. Він розказує: «Згідно з умовами реферальної програми, гроші
виплатили всі і вчасно. Я вважаю,
що реферальна програма — це хороша ініціатива. І якщо хтось із
знайомих ще шукатиме роботу, я
порекомендую "Сігнет"».
Рідний брат Євгена Ігор також
працює на самохідному обпри-

скувачі. Рік тому пропозицію
брата він прийняв без сумнівів.
«Коли Євген порекомендував
мені йти працювати у "Сігнет",
я ні хвилини не сумнівався. Він
уже проробив у цій компанії немало років, це ж явно показник,
що тут добре. Ще до працевлаштування я приїжджав до брата в
Андрушки, тому з компанією заочно знайомий. Коли я влаштовуюся на роботу, для мене важливо, скільки років компанія на
ринку, що про неї говорять друзі
та знайомі, і, звісно, цікавить
їхній досвід роботи там. Я вважаю, що людина, яка працює
чи працювала в компанії, може
дати найбільш правдивий відгук про неї», — каже Ігор.
У перші дні роботи в новій
компанії Ігорю було дещо
складно, проте він швидко
адаптувався.
«Стосовно нової техніки я не
переживав, працювати можу на
багатьох машинах. Але в компанії побачив і таку техніку, якої
раніше навіть не зустрічав. Коли
прийшов працювати, мені все
детально розказали та показали, тому це не було проблемою.
Складно було вливатися в новий
колектив, звикати до людей, але
я адаптувався досить швидко,
та й брат рідний поряд, якщо
були питання, то він завжди
допомагав. Важливо також слухати керівництво, адже воно
зацікавлене, щоб кожен працівник професійно зростав», — говорить він.
На питання, чи скористався
б він реферальною програмою
«Сігнет», Ігор Конотоп відповідає: «Оскільки я прийшов за
рекомендацією брата і успішно
залишився тут працювати, то в
свою чергу також скористався б
цією програмою і порекомендував би "Сігнет" як роботодавця
своїм знайомим. Але для мене
важлива не грошова винагорода, важливо, щоб людина була
відповідальною і добре знала
свою роботу. Якщо ти рекомендуєш когось, ти за нього відповідаєш, це твоя репутація. Я
сподіваюся, що брата свого не
підвів. Гроші — не стимул запрошувати всіх підряд на роботу,
проте це досить приємний бонус
за успішну рекомендацію».

Компанія

Як елеватори співпрацюватимуть з партнерами

Менеджер «Сігнета» пояснив, як
прийматимуть зерно на елеваторах

Поля кукурудзи
почали
обприскувати
дронами

У 2020 році елеваторні
потужності компанії
«Сігнета» збільшились
до 104 тис. т одночасного
зберігання. За словами
начальника елеватора
с. Андрушки Сергія
Гуцулюка, це дало
змогу розділити об’єм
врожаю компанії на два
елеватори, що дозволило
приймати більше зерна від
контрагентів

Діана Редька

З

Фото надане Віктором Мельником

Діана Редька

агалом елеватори «Сігнета» у 2020 році прийняли
285 тис. т зерна. Нагадаємо, що елеватори компанії розташовані у с. Андрушки
Житомирської області та с. Козятин Вінницької області.
З кожним роком елеватори
«Сігнета» приймають усе більше давальницького зерна.
Менеджер з постачання зернових культур Віктор Мельник
пояснює: «Торік, якщо брати до
розрахунків елеватори в Козятині та в Андрушках, давальницького зерна було трішки більше,
ніж власного, але різниця не велика. Наші елеватори орієнтовані
на плідну співпрацю з сільськогосподарськими товаровиробниками і торговими організаціями,
особливо на новому елеваторі в
Козятині, оскільки торік майже
все прийняте ним зерно було вирощене на полях компанії».
Цьогорічний сезон приймання зерна на елеваторах уже
розпочався.
«У цьому році обидва елеватори приймають пшеницю, ячмінь, сою та кукурудзу. А ріпак
і соняшник прийматимуть на
елеваторі в Козятині», — каже
Віктор.
На цей сезон менеджер покладає великі надії. Каже, що
в компанії розроблена своя система лояльності для партнерів,
і що кожну їхню пропозицію
вони готові розглядати індивідуально. Він розповідає: «У роботі з партнерами важливо виконувати взяті зобов’язання. Ми
розглядаємо кожну пропозицію
окремо. Головне — виконати
обіцяне і задовольнити потреби
наших партнерів. У цьому році
ми плануємо укласти багато
контрактів із трейдерами, щоб
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Менеджер з постачання зернових культур "Сігнет Центру" Віктор Мельник

наші поклажодавці могли зручно продати власне зерно на елеваторі за максимально вигідною
ціною. Також варто сказати, що
при плануванні завантаження
елеватора ми перш за все враховуємо потреби партнерів в
об’ємах, термінах приймання та
відвантаження їхнього зерна. І,
звичайно ж, прислухаємося до
побажань партнерів стосовно
вартості зберігання та готові
йти їм назустріч».
Один із показників якості
надання послуг та ефективності роботи елеватора в цілому —
кількість постійних партнерів.
А таких, за словами Віктора, у
«Сігнета» вже чимало.

Він каже: «Майже всі партнери працювали з нами більше
одного разу, за винятком кількох організацій, які вперше
привезли своє зерно до нас на
елеватори, але і від них уже є
запити стосовно співпраці в новому сезоні. Загалом партнери
задоволені роботою елеватора,
адже будь-які проблеми, які виникають у процесі співпраці, ми
готові розглядати і вирішувати
з урахуванням інтересів обох

сторін. Усі наші давальці можуть розраховувати на плідну
співпрацю в майбутньому».
Основний засіб комунікації
давальців та менеджера із закупівлі зернових культур — телефон. Зв’язатися з Віктором
можна по телефону +38(050)02924-70 або написавши на електронну пошту viktor.melnyk@
cygnet.ua. Контакти постійних
клієнтів Віктор додає у вайбер-канал, де регулярно публікує ціни приймання зернових
культур на елеваторі.
Також із питань співпраці поклажодавці можуть звертатися
до начальників обох елеваторів.
Віктор запевняє, що основний
принцип у роботі з партнерами
— це прозорість.
«Ми
оперативно
надаємо
якісні послуги і стараємося
бути максимально прозорими.
Представник нашого партнера
може бути присутнім при відборі зерна та перевірці якісних
і кількісних показників кожної
партії і впевнитися в достовірності інформації. Тільки так
ми хочемо будувати відносини.
Наша головна мета — оптимізувати процеси, бути максимально
продуктивними і рости разом із
нашими партнерами», — каже
менеджер із закупівлі зернових
культур ТОВ «Сігнет-Центр» Віктор Мельник.

Сільське господарство розвивається високими темпами. На
ринку постійно з’являються нові
агрегати для обробітку ґрунту,
більш ефективні засоби захисту
рослин, новітні стійкі сорти рослин тощо. Компанія «Сігнет»
також іде в ногу з часом і тестує
новинки у себе на полях.
Заступник генерального директора з рослинництва ТОВ
«Сігнет-Центр» Микола Журавель розповідає: «Ми розпочали
12 липня тестувати обприскування від шкідників за допомогою дронів на полях кукурудзи.
Всього плануємо провести обприскування на 2 тис. га. Дрони
працюватимуть на полях, які
складно обробити самохідною
технікою, наприклад, на схилах.
Дрони літають лише у вечірній
та нічний час. Там усе автоматизовано, є карти полів і завдання,
за якими вони працюватимуть».
Всього на полях «Сігнета»
працюватимуть п’ять дронів:
чотири у Житомирському відділенні та один — у Козятинському. Тестування в компанії
триватиме сім-вісім днів.
«У середньому за зміну дрон
обприскує 70 га, тобто за день
усі дрони сумарно — 350 га.
Дрони працюють з мінімальним виливом води — 5 л/га», —
каже Микола Журавель.
Ефективність обприскування
дронами агрономічна служба оцінить після тестування.
Проте, як стверджує заступник
директора з рослинництва,
існує висока ймовірність, що
така технологія стане звичною
для компанії «Сігнет».
Він додає: «Думаю, у майбутньому в нашій компанії буде
проводитися
обприскування
дронами, оскільки самохідні
обприскувачі дуже витоптують
кукурудзу, і ми втрачаємо до
5% урожаю. Тому нова технологія економічно вигідна, перевіримо лиш ефективність такого
обприскування. Ще можна буде
диференційно вносити дронами засоби захисту рослин — наприклад, коли бур’яни є не на
всьому полі, а точково. Можна
також за допомогою дронів обприскувати всі культури, а не
лише кукурудзу».
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Досвід

Львів'янин розробив унікальну технологію виробництва морозива

Кулька натурального морозива коштуватиме 30 грн, кілограм — 400 грн

«Коли я був у Києві,
мені постійно чогось
не вистачало. І якось я
зрозумів, що не вистачає
саме смачного морозива,
яке робив тато»
не підійшла, булгур також. Зараз
я роблю морозиво з двох сортів
пшениці: поєдную сорт "Чорноброва" та дикий сорт "Голомша"»,
— розповідає Захарій Назар.
Дружина Захарія, Анастасія,
робить також торти з морозива
за індивідуальними замовленнями. Пригадує, що найбільший
торт мав висоту 55 см та важив
13 кг. Торт складався з морозива
дев’яти видів.
Найбільш популярні класичні смаки: пломбір, полуничне та
шоколадне.

Торт з морозива роблять на замовлення.
Найбільший важив 13 кг і був виготовлений
із 9 сортів морозива
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вони тривають. Одне з найбільш
незвичних — морозиво з гірчиці, а також морозиво з креветок,
його додають до рибного тартару.
Чомусь усі думають, що морозиво — лише десерт. Насправді в
останні роки стало популярним
гастрономічне морозиво, яке
використовують як додаток до
страви, а не як окремий продукт.
У Львові є заклади, де гірчичне
морозиво використовують для
окрошки. Роблю також морозиво
з перцю чилі, з квітів бузини», —
розказує чоловік.
Якщо ресторани не знайшли
серед пропозицій Захарія цікавий їм вид морозива, він може
розробити
індивідуальний
рецепт.
«Найдовше розробляв морозиво з пшениці. Для нього підходять не всі сорти. Звичайна наша
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Початок на стор. 1
«Я попросив його відновити
справу і поділитися всіма секретами. А ми з дружиною відкрили виробничий цех і почали
робити оригінальне морозиво»,
— розповідає Захарій.
Технологія, за якою він готує
морозиво, унікальна.
«Ice cream — технологія
американська, морозиво дуже
жирне, солодке, штучно насичене повітрям. А є технологія приготування морозива джелато,
за нею працював мій тато. Таке
морозиво насичується повітрям природним шляхом, воно
не таке жирне, а в його складі
— свіже молоко та вершки. Цю
технологію розробили італійці.
Ми поєднали ці дві технології та
отримали своє морозиво, львівське», — розповідає Захарій.
Головний принцип, за яким
готує морозиво Захарій — це використання стовідсотково натуральних складників.
«В Україні є виробники, які
заявляють, що роблять натуральне морозиво, але все воно
на італійських або французьких
базах. Бази — це такий порошок,
який можна розбавити молоком чи водою, у крайньому разі
докинути трохи фруктів. Наша
фішка в тому, що ми все морозиво робимо самі, не додаємо ні
барвників, ні ароматизаторів, і
навіть стабілізатори, які мусять
бути в морозиві, натуральні. Це,
наприклад, апельсинове борошно чи борошно з плодів ріжкового дерева», — розповідає Захарій
Назар.
Інгредієнти для приготування
морозива він обирає найкращої
якості, а іноді готує їх сам: наприклад, мигдальне молоко. Майстер
запевняє, що морозиво на молоці,
яке виготовив сам, смачніше.
Славиться морозиво Захарія
також неординарними наповнювачами — водоростями, креветками, гірчицею та пшеницею.
«Щоб зробити блакитне морозиво, я використав спіруліну. Таке
морозиво має не лише насичений
колір, а й високий вміст йоду. Експериментів у мене було багато, і
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«Найдовше розробляв морозиво з пшениці.
Для нього підходять не всі сорти»

Найбільш популярне шоколадне морозиво,
а також ванільне та полуничне
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Відповідальний за випуск номера Мураховська В.О.
Тираж 8000 примірників, розповсюджується безкоштовно

Захарій радить, як правильно
обирати морозиво.
Він каже: «Варто боятися синтетичних або ненатуральних стабілізаторів та емульгаторів. Вони
шкідливі. Ми не використовуємо
таких, тому термін зберігання
морозива невеликий, від місяця
до двох. У мене один технолог
запитував, чому полуничне морозиво щоразу виходить іншого
кольору. Це тому, що, наприклад,
львівська полуниця темніша, а
закарпатська — світліша».
Приготування кожного виду
морозива потребує різної кількості часу.
«Морозиво з квітів бузини готується три дні. Ми поїхали в ліс,
нарвали квітів, помили, і воно настоюється. А пломбір я готую за
40 хвилин», — говорить чоловік.
В день Захарій готує 150-200
кг продукції. Морозиво такими
об’ємами вдається робити не
лише завдяки досвіду та вправності, а й також завдяки надпотужному обладнанню, яке Захарію дісталося у спадок.
«Базове обладнання дісталося
мені від батька. Але тепер ми поступово оновлюємо його, а це надзвичайно дорого. Наприклад, апарат, який зараз робить морозиво
— 1991 року випуску. Він працює
чудово, але рано чи пізно його
потрібно замінити, а потужніший
апарат коштує від 1 млн грн. Але
високих цін на продукцію я не
ставлю. Стараюся, щоб морозиво
було максимально доступним для
всіх. Коли я бачу задоволених клієнтів, усмішки дітей, чую слова
вдячності, розумію: ні за які гроші
це не купиш. Це найбільший кайф
— працювати із задоволенням», —
каже Захарій Назар.
Справу свою чоловік називає
сезонною, проте мріє, щоб культура споживання морозива в
Україні змінилася.
«Попит на морозиво взимку в
п’ять разів менший, ніж літом.
А дарма, взимку воно особливо
цінне, адже в морозиві зберігаються всі мікроелементи та вітаміни. Сподіваюся, що з часом
споживання морозива зросте»,
— каже Захарій.
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