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Артем Фесько довів суддів шоу
«Україна має талант» до сліз

«Компанія
оплатила маршрут
Погребище —
Соснівка, щоб люди
безперешкодно
їздили в райцентр»

Артем Фесько із селища
Попільня Житомирської
області переміг у шоу
«Україна має талант».
Хлопець має унікальний
оперний голос. Своїм
співом 13-річний вокаліст
довів суддів шоу та
глядачів до сліз

Минулий рік у
«Сігнеті» був багатим
на соціальні проєкти.
Керуючись у своїй
діяльності цінністю
корпоративної
соціальної
відповідальності,
компанія дбає про всі
сфери життя сіл

Діана Редька

Діана Редька

Фото надане Артемом Феськом

Талант до співу в Артема
помітила бабуся
«Артем дуже любив слухати
пісні, — пригадує бабуся хлопчика Маргарита, яка на той час була
директором музичної школи. — З
двох років слухав пісні у моєму
виконанні, а потім почав сам
співати. Всі діти співають, але
не так. Артем співав дуже тоненьким голосом. Ми зрозуміли,
що це щось надприродне, бо за
40 років своєї роботи я ніколи не
зустрічала таких голосів».
З теплотою і вдячністю пригадує заняття з бабусею і сам
фіналіст.
Далі на стор. 8

Учень Попільнянської школи Артем Фесько здобув перемогу на шоу «Україна має талант»

Юлія Матвієнко виграла грант
на розвиток власної ферми
Юлія Матвієнко із
Запоріжжя виграла грант та
створила «Мамину ферму»,
яку поступово перетворює
на успішний бізнес. Справу
почала з невеликих
вкладень. Каже, що її
приклад можна просто
повторити
Діана Редька

«Я почала тримати своє господарство для того, щоб прогодувати сім’ю. Почалося все з однієї
кози, потім купила два десятки
яєць, з яких самостійно інкубувала курчат. Згодом нам вдалося викупити великий промисловий інкубатор, я заклала перші
яйця, вилупилося багато кур-

чат. Таку кількість тримати не
змогла, продала маленькими, а
тих, що залишала на м’ясо, знайомі розкупили, і навіть не всім
вистачило», — пригадує Юлія.
Тренувалася на невеликому
поголів’ї
Наразі на «Маминій фермі»
понад тисячу бройлерів, є також
гуси, перепілки та свині.
«Ми взяли участь у грантовій
програмі для ветеранів і виграли. Сума невелика, тисяча євро.
За них я зробила клітки і змогла вирощувати вже 200 штук
бройлерів. Цього все одно було
недостатньо».
Далі на стор. 2

Загалом «Сігнет» у 2021
році виділив 4,3 млн грн на
підтримку навчальних та
медичних закладів, Будинків культури тощо.
«Наша допомога часто виходить за рамки угоди про
соцпартнерство, бо для нас
головне — це добробут сіл і
розвиток регіонів. На сьогодні проблема доріг залишається найбільш актуальною для
більшості сіл, тому саме на це
ми виділили найбільшу суму
— 1,3 млн грн. Зараз ми допомагаємо кожному селу: чи то
сніг розчистити, чи дороги
підсипати», — розповідає заступник директора зі зв'язків
із громадськістю ТОВ «СігнетЦентр» Ольга Бабійчук.
Далі на стор. 6

Гаряча лінія

Телеграм

Вайбер

https://cutt.ly/ds-tg

https://cutt.ly/ds-vb

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 створити домашню ферму

Продукцію продають
у крафтових магазинах
Головний принцип у господарстві Юлії — справжність і
натуральність.
«Чому в мене купляють? Бо
мене багато хто в Запоріжжі
знає як волонтерку — чесну,
справедливу. З 2014 року я весь
час присвячувала своїй справі,
та й на війні я намагалася робити все, що від мене залежить, і
навіть більше. Тому за що б я не
бралася, роблю це якісно — хочу,
щоб було свіже, натуральне. Я
дуже чесна людина. Як тільки
почала працювати, оформила

ФОП, сплачую податки», — каже
фермерка.
Віднедавна придбати продукцію «Маминої ферми» можна у
крафтовому магазині «Солома»
в Запоріжжі.
«Ми об’єдналися з крафтовиками і створили свій магазин, адже великі магазини не
дуже беруть крафтову продук-

Фото надане Юлією Матвієнко

На фермі Юліїі Матвієнко вирощується понад тисячу бройлерів

Фермерка Юлія Матвієнко

Фото надане Юлією Матвієнко

Початок на стор. 1
«Потім знайома, в якої я купувала корм, продавала свою
ферму. Ми вирішили придбати,
але домовилися, що виплачуватимемо за неї протягом року»,
— каже Юлія.
«Мамина ферма» — сімейний
бізнес. Юлії допомагають діти
та чоловік.
«Чоловік — як і я, атовець. Я
повернулася з фронту два роки
тому, бо завагітніла двійнятами, а чоловік повернувся лише
цьогоріч у вересні. Шукав роботу, але колишніх військових
не дуже хочуть брати, навіть
виплати по безробіттю ми до
сьогодні не отримали. Свій бізнес дуже виручає. Поки я була
сама з дітьми, натренувалася
на невеликому поголів’ї, набила собі чимало ґуль, бо раніше
цим ніколи не займалася. Спілкувалася зі знайомими, читала
в інтернеті, запитувала порад
у ветеринарів. Тому маю надію,
що надалі буде легше і краще»,
— розповідає вона.

Фото надане Юлією Матвієнко

Юлія Матвієнко виграла грант
на розвиток власної ферми

Продукцію «Маминої ферми» можна придбати у крафтовому магазині «Солома» в Запоріжжі

цію. Дрібні виробники, особливо ветерани АТО, які теж,
повернувшись, намагаються
організувати маленькі фермерські господарства, можуть
до нас приєднатися. Хтось
сири варить, хтось робить
ковбаси, солодощі чи крафтовий хліб. Покупці зможуть
усе одразу придбати в одному
місці. Продукцію можна також
замовити — тоді я її заморожую, упаковую і відправляю
поштою, влітку товар передаю
в термопакетах», — розказує
Юлія.
Ферма дасть змогу створити
нові робочі місця
Сім’я Матвієнків планує поступово розширювати виробництво
та набирати працівників на
роботу.
«Ми також коптимо м’ясо,
поступово розширюємо асортимент. Оскільки хочемо викупити ферму, то важко працюємо
з ранку до ночі. Проте думаємо
з часом наймати працівників.
Гадаю, знайти їх не буде проблемою — виробництво в селі,
роботи тут немає, тому люди
будуть із задоволенням допомагати. Власний бізнес — справа
непроста, але я щаслива, що
ми з чоловіком нарешті разом.
Все інше наживне. Бажаю всім
хлопцям і дівчатам, які повернулися з війни, ніколи не опускати руки. Я прийшла і почала
працювати, бо вдома четверо
дітей, і їх треба було годувати.
Бажаю кожному вірити в себе,
буде важко, але обов’язково все
вийде. Якщо вже там вижили,
то тут — тим паче», — каже фермерка Юлія Матвієнко.

Надаватимуть безвідсоткову допомогу на відкриття бізнесу
В Україні запустили нову
бюджетну програму
«Рука допомоги». З 1 січня
2022 року безробітні
малозабезпечені
громадяни зможуть
отримати фінансову
допомогу для відкриття
бізнесу.
Держава надаватиме
безвідсоткову фінансову
допомогу розміром до
15 мінімальних зарплат,

що складає на початок
2022 року 97 500 грн.
Про це повідомляє
Міністерство соціальної
політики.
Гроші можна буде
використати тільки
для оплати рахунків на
придбання необхідного
для заснування власної
справи обладнання і
матеріалів.
Через три роки
підприємницької

діяльності допомогу
потрібно буде
повернути. Однак
сума, яка повертається,
зменшується на розмір
сплачених за три роки
податків та єдиного
соціального внеску.
А якщо такий підприємець
працевлаштує ще двох
осіб за направленням
центру зайнятості,
повертати допомогу
державі не потрібно.

На реалізацію цієї
програми у держбюджеті
на наступний рік
передбачено близько
100 млн грн.
Щоб отримати допомогу,
потрібно звернутись
із заявою до центру
зайнятості за місцем
проживання. Необхідно
надати довідку про
відсутність притягнення
до кримінальної
відповідальності,

судимості та бізнес-план
майбутньої справи.
«Розробити бізнес-план
допоможуть працівники
центрів зайнятості,
які надаватимуть
учасникам бюджетної
програми консультації
із започаткування і
ведення бізнесу та
організовуватимуть
для них безкоштовне
професійне навчання», —
зазначили у міністерстві.
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Яких змін слід чекати з січня

Жінок візьмуть на військовий облік

Біля вінницької
школи встановили
контейнер для
вживаних речей

17 грудня 2021 року набув
чинності наказ міністра
оборони України, згідно з
яким кожна жінка віком від
18 до 60 років, професія якої
є в офіційному переліку,
повинна з’явитись у
військкомат упродовж року
та стати на облік

З ініціативи учнів
на території восьмої
вінницької школи
встановили соціальний
контейнер для вживаних
речей. Сюди діти та їхні
батьки зносять одяг,
взуття, ковдри, подушки

З

Лідія Дербага

З 1 січня 2022 року на 10%
зростуть виплати для педагогів
у гімназіях, ліцеях, колегіумах,
вищих професійно-технічних
училищах і закладах освіти
інтернатного типу.
На 20% підвищать оклади
вчителів у закладах дошкільної
освіти для дітей з особливими
потребами.
На 25% — у спеціальних школах,
навчально-реабілітаційних
центрах.
На 30% — у спеціалізованих
Будинках дитини та інтернатах.

Жінки, професії яких входять до опублікованого переліку, мають стати на військовий облік
до кінця 2022 року

до війська лише добровільно
за контрактом. Роботодавці повинні проконтролювати, щоб
жінки, які працюють на підприємстві, стали на облік».
У переліку є такі професії,
як програмісти, лікарі, юристи,
журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтери, співробітники ресторанів і
готелів.
Алгоритм
постановки
на
облік жінок нічим не відрізняється від чинного на січень 2022
року алгоритму постановки на
військовий облік чоловіків. Зокрема, у територіальному цен-

Вік і стать не вказуватимуть
в оголошеннях про вакансії

З 8 січня роботодавцям
заборонено вказувати в
оголошеннях про вакансії вік і
стать кандидатів. За порушення
оштрафують щонайменше на
65 тис. грн. Кошти треба буде
сплатити державі протягом 15 днів.

Українцям протягом року
підвищать пенсії

У Мінсоцполітики прогнозують,
що розмір середньої пенсії вже в
січні становитиме чотири тисячі
гривень. Більше того — протягом
року виплати будуть зростати.

трі комплектування пишеться
заява, надаються копії документів про особу, освіту, роботу, сімейний стан. Якщо особа
підлягає взяттю на військовий
облік, її направлять на медкомісію, яка визначає придатність
до військової служби.
За словами головнокомандуча ЗСУ, протягом 2022 року
влада має підготувати порядок
постановки на військовий облік,
який дозволив би здійснити якнайбільше процедур у дистанційному форматі.
Ухилення від постановки на
військовий облік тягне за собою
накладення штрафів у розмірах
850-1700 гривень на відповідну
особу. Також штраф від 5100 до
8500 гривень загрожує роботодавцю військовозобов’язаного,
який ухиляється від обліку.

Контейнер знаходиться на балансі підприємства «Ековін».
Начальник підприємства Ярослав Барановський розповідає:
«Дуже важко переробляти використані речі, а вони ж комусь
дійсно потрібні. Повторне використання речей вигідне: нове не
треба купувати, а старе не треба
викидати. Якщо є бажання відмовитися від речі, то її краще
передати, і вона потрапить у
руки людини, яка її потребує».
Головна умова — речі мають
бути чистими і придатними до
повторного вжитку.
«Вже давненько у нашому районі не було подібного контейнера. За моєї пам`яті був такий біля
вежі. Іноді немає часу в притулок
поїхати, а тут речі будуть поступово збиратися, а потім їх відвезуть куди потрібно. Я думаю,
що інші школи переймуть нашу
естафету. Будемо продовжувати
збирати речі», — каже директорка школи Наталія Підлісна.
Контейнер вміщує до 300 кг
речей. Коли він наповниться, зібране віддадуть волонтерам.

Підвищення планують робити у
12 етапів.
Від 1 січня 2022 року майже до 8
тис. грн збільшиться мінімальна
пенсія для родин захисників, які
загинули в зоні АТО/ООС. Крім
того, розмір мінімальної пенсії
збільшиться для ліквідаторів
ЧАЕС, які отримали інвалідність.
У березні планується індексація
для пенсіонерів віком від 75 років.
Їм нарахують по 400 гривень. У
липні та грудні виплати зростуть
через збільшення прожиткового
мінімуму. У жовтні доплати
отримають пенсіонери віком від
80 років — по 300 гривень.

Фото: Суспільне медіа

Учителям платитимуть
більше

Лідія Дербага
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агалом до цього списку потрапило 35 фахових напрямків і сотні
професій.
«Назріла необхідність створити документ, що дозволяє
військовим бачити жінок, яких
можна задіяти під час захисту
нашої держави. Тому народився указ, до якого потрапили
понад 100 спеціальностей, —
сказав головнокомандувач ЗСУ
Валерій Залужний. — Я хочу
заспокоїти жінок. Не треба
бігти у військкомат уже завтра,
займати чергу, шукати когось,
хто допоможе це все зробити.
Ми це реалізуємо планово й
поступово.
Міністерство оборони розширило перелік спеціальностей
і професій, які передбачають
запис жінок до обліку військовозобов'язаних. Військово-облікова спеціальність визначається
не лише дипломом, але й записом у трудовій книжці — досвідом роботи та КВЕД фізичної
особи-підприємця.
Остаточно
приналежність до військово-облікової спеціальності визначається у територіальному центрі
комплектування (військкоматі).
Їх можуть залучати до Збройних
сил або до робіт із забезпечення
оборони держави у воєнний час.
У мирний — можуть долучати
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Контейнер вміщує до 300 кг речей
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Бізнес

Як саджанці верби можуть приносити дохід

Як вінничанин плете декоративні дерева з верби
Валентин Ільчук із села
Йосипенки Вінницької
області шість років
вирощує декоративні
дерева з прутиків верби

«П

Верба потребує догляду
Валентин
пояснює:
«Вербу
треба полоти, в засушливу погоду поливати, вчасно посадити
і вчасно зрізати. Я експериментую та пробую садити і восени, і
влітку, і щоразу вона по-різному
приймається. Кожен сорт має
свої особливості вирощування, і

Валентин Ільчук показує дерева, які сплів із верби

універсального секрету догляду
для всіх сортів немає».
За рік з однорічного живця
виростає чотири-п’ять лозин,
які зрізають навесні чи восени.
Чоловік пояснює: «Для плетіння меблів і кошиків лозу
зрізаємо восени. Якщо посадити
весною, до осені виростають пагони від одного до чотирьох метрів, на одному кущі може бути
від трьох до 18 пагонів. Чим старіший кущ, тим більше пагонів.
Кущ, якому чотири роки, дає
10-15 пагонів».
Аби сплести декоративне дерево, потрібно 24 прутики верби.
«Спочатку я зрізаю вербу,
сортую пагони за довжиною і
товщиною. Треба слідкувати,
щоб вони були однакового діа-

метру, інакше будуть ламатися.
Тоді ми їх садимо — можна в горщики чи одразу в ґрунт. Це все
робимо навесні. Можна брати
будь-яку парну кількість паго-

Аби сплести декоративне дерево, потрібно
24 прутики верби

надане Валентином
Фото наданеФото
Валентином
Ільчуком Ільчуком

обачив
цей
досвід на Закарпатті. Мені
сподоба лос я,
почав глибше вивчати цю тему,
шукати інформацію в інтернеті і пробувати робити. Нічого в
цьому складного немає», — каже
Валентин.
Сировину для свого захоплення чоловік вирощує сам.
«У мене близько восьми соток
засаджено вербою. Всього маю
три сорти верби. Два сорти я виписував по інтернету, а ще один
купив на Закарпатті. Можна
виготовляти вироби зі звичайної верби, але тоді якість буде
гіршою — виріб буде нерівним,
різнокольоровим. Щоб отримати естетичний вигляд, потрібна
сортова верба», — розповідає
майстер з вирощування декоративної верби.

Фото надане Валентином Ільчуком

Лідія Дербага

нів. Висаджую по чотири штуки
через кожні 50 см, заглиблюючи
кожен пагін на 25-30 см у ґрунт,
а тоді заплітаю і фіксую. Якщо
треба, щоб верба цвіла лише
зверху, то на стовбурі гілочки і
бруньки прибираємо», — розповідає Валентин.
Потім
дерево
має
вкоренитися.
«Треба регулярно поливати,
не давати ґрунту пересохнути,
поки верба не вкорениться. Тоді
її можна пересадити. Це легко,
і вона швидко приймається», —
пояснює він.
Валентин плете також кошики, щоправда, не на продаж, а
для домашнього вжитку.
«Щоб зробити гарний кошик,
треба зняти кору з верби, для
цього вербу треба пропарити, а
це довгий і непростий процес.
Потрібні промислові масштаби
і відповідне обладнання, у мене
цього всього немає, тому я більше займаюся живими рослинами», — каже майстер.
На городі в Ільчуків росте
ще понад 200 видів рослин:
павловнія, гліцинія, верба матсудана, плакучі верби та багато
інших, так що роботи у подружжя вистачає.
«Тільки розвесниться — починається напружена робота:
ми з дружиною вкорінюємо, заплітаємо, складаємо, обрізаємо,
поливаємо», — говорить Валентин Ільчук.

Город з вербою забезпечить паливом на всю зиму
Уже понад десять років
в Україні вирощують
енергетичну вербу.
Ця культура може
замінити дрова в
опалювальний період
Лідія Дербага

«Колись ми починали вирощувати вербу як декоративну
рослину. Жінка плела з неї паркани, формувала декоративні
дерева, а пізніше прочитали,
що є верба, яка використовується як паливо на зиму. Тепер
тільки таку й вирощуємо: 70
соток верби вистачає, щоб опалити будинок площею до 200
кв. м. В останні три роки ми відмовилися від опалення газом і
використовуємо твердопаливний котел», — розповідає Микола Кривогуз із села Селище на
Вінниччині.

Енергетичні породи верби
відрізняються від диких, які
ростуть у нас на берегах річок.
Ця культура дуже швидко розвивається — приріст становить
20 т/га щорічно, а за теплотою
згоряння її прирівнюють до
сосни (18,5 МДж/кг). Енергетичні верби вирощують у Швеції,
Данії, Великобританії, Польщі.
«Верба росте без особливого
догляду до 25 років. При цьому
не лише не виснажує ґрунти, а
й збагачує їх за рахунок опалого
листя. До того ж вона очищає
землю від пестицидів і відходів
агропромислових підприємств,
а повітря — від вуглекислого
газу», — пояснює Микола.
В Україні продають живці
верби здебільшого польської та
шведської селекції. Один живець із Польщі коштує 1 грн, зі

Швеції — 2 грн, однак останні
менш вибагливі та більш стійкі
до хвороб.
«Найбільше праці вимагає
плантація в перший рік. Треба
постійно просапувати, стежити, щоб бур’яни не заглушили
живці. За три роки все треба
вирізати на дрова», — пояснює
чоловік.
Садівник Олег Яциковський
із села Ангелівка Тернопільського району три роки тому
засадив край яблуневого саду
енергетичною вербою шведського походження. Саджанці
йому привезли знайомі з Польщі. Загалом придбав 500 живців, висадив у три ряди.
«Спершу планував використовувати як дрова, бо маю
твердопаливний котел, — розповідає Олег Миколайович. —

Верба швидко пішла в ріст, до
двох метрів витяглася. Торік
зрізав перші пагони, бо відразу
знайшлися охочі придбати саджанці. Купив їх чоловік, який
вирощує вербу та робить із неї
пелети. Для цього він використовує комбайн, який зрізує
лозу, як кукурудзу на силос, і
перемелює її на друзки. Кубометр вербових брикетів заміняє
9-10 кубометрів будь-якої деревини. Продав йому вісім тисяч
живців, тож моя верба окупилася 16-кратно».
У енергетичної верби, окрім
паливної функції (а вже зараз
нею опалюють окремі навчальні
заклади), є й екологічна. Безгумусні землі стануть родючими,
якщо на них 20 років ростиме
верба. Ця культура також сприяє
дезактивації ґрунту від радіації.

Люди

Житель Львова започаткував незвичні кінні екскурсії
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«Моїм першим конем був великий чорний жеребець
на ім’я Трістан, якого я купив дворічним»
Житель Львова
Остап Лунь переїхав у село
Лопушна, щоб займатися
розведенням коней

«Я

«Щоб іти зі мною
в похід, треба мати хоча
б мінімальний досвід
верхової їзди»
дуже багато знань. Я дивився навчальні курси, приглядався, як
працюють інші люди, і з часом
почав розуміти "мову" коней».
Коні лікують дітей
Двоє коней Остапа мешкають
у багатопрофільному навчально-реабілітаційному
центрі
Святого Миколая, який розташований поблизу Львова у
Брюховичах. Там фахівці займаються іпотерапією для дітей.
Іпотерапія — це метод лікування за допомогою коней, корисний, зокрема, дітям із дитячим
церебральним паралічем.
«Я створив центр оздоровчої
верхової їзди, який успішно пропрацював вісім років. З дітьми
працювали професійні реабілітологи, інструктори. Наші пацієнти — діти з особливими потребами, отже, важливо, щоб їм
було зручно добиратися до нас.
Оскільки конюшня знаходиться

Кінні походи організовують у травні
та жовтні

за 25 км від Львова, привозити
сюди на заняття дитину досить
складно. Проте мій товариш і
надалі займається іпотерапією
за допомогою двох моїх коней»,
— розповідає Остап Лунь.
Кінні походи на довгі
дистанції
«У травні та жовтні ми групою їздимо в кінні походи на
три-чотири дні. Ночуємо біля
вогнища просто неба, а якщо
пощастить — під накриттям.
За один похід проходимо 100120 кілометрів. Подорожуємо
так, як тисячоліттями люди на
конях подорожували. Люди, які
йдуть зі мною у похід, повинні
мати хоча б мінімальний досвід
верхової їзди і поводження з
кіньми. Адже ми по вісім годин
проводимо в сідлі, і кожен повинен уміти свого коня засідлати,
розсідлати, вивести на пашу,
впіймати, почистити і знову
засідлати. До нас можна приїхати на навчання, ми проводимо
курс підготовки до походу, який
складається з десяти занять», —
розказує власник ранчо.

Фото надане Остапом Лунем

Американське ранчо під
Львовом
«Я працював в Америці кілька
тижнів на справжньому американському ранчо. На львівській
конюшні вчився верхової їзди
та поводження з кіньми. Потім
я захопився кінним туризмом і
почав їздити в туристичні походи по Україні та Польщі. Мені це
все дуже сподобалось, і я захотів чогось більшого, аніж мати
просто бізнес. Почав купувати
коней, а тоді вирішив їх утримувати так, як, на мою думку,
буде для них найкраще. Переїхав зі Львова в село і почав потроху будувати ранчо. Спочатку
для моєї сім’ї це було дивно,
але мене підтримали», — каже
Остап.
Чоловік розповідає, що цю
місцевість, де він поселився,
тутешні мешканці віддавна називають Скарбовою горою.
Він каже: «Площа ранчо —
близько 10 га. Половина землі
відведена під пашу, а ще половина — під сінокіс. Зараз у мене
сім коней і віслюк. Моїм першим
конем був великий чорний жеребець на ім’я Трістан, якого я
купив дворічним. Він був слабко об’їжджений, тож фактично
я і сам вчився, і його навчав.
Трістан і дотепер є лідером мого
табуна. Кінь безпородний, але
надзвичайно розумний. Для
того, щоб виховати коня, треба

Остап Лунь організовує кінні походи лише для людей із досвідом верхової їзди

Фото надане Остапом Лунем

народився
у
Львові, там же
закінчив
факультет
міжнародних відносин. Працював
у торгівлі та виробництві, був
представником двох західних
компаній. Потім організував свій
швейний бізнес, ми займалися
пошиттям рекламного і корпоративного одягу. А тепер маю лише
ранчо», — розповідає Остап.
У 2012 році Остап Лунь протягом кількох місяців подорожував Америкою, де відвідав чимало родео та інших змагань. Саме
там він зрозумів, чого прагне насправді. Відтак продав швейний
бізнес і збудував власне ранчо.

Фото надане Остапом Лунем

Діана Редька

На ранчо «Скарбова гора» сім коней і віслюк

Усім гостям, які вчаться їздити верхи, Остап розповідає
основні правила поводження з
кіньми.
Він пояснює: «Людям треба
розуміти, що кінь — не тренажер, велосипед чи квадроцикл,
який можна виключити, витягнути ключ і забути. Це жива
істота з емоціями, бажаннями,
настроєм. Треба пам’ятати, що
це дуже велика тварина, яка
може завдати шкоди навіть не
бажаючи того — банально ставши копитом на ногу. Тому не
слід галасувати, бо кінь — тварина від природи полохлива,
різкі рухи та крики можуть його
злякати».
На ранчо «Скарбова гора»
працює семеро людей: Остап
із дружиною, пан Ігор, котрий
допомагає їм по господарству, а
також дві кухарки, адміністратор та інструктори.
У планах — кінний фестиваль
Чоловік вважає, що кінний
туризм розвинений в Україні
слабо, тому має намір розвивати
своє господарство.
«Так склалося історично.
По-перше, утримання коней
дуже дороге. По-друге, коні застосовувалися ще з радянських
часів тільки в двох основних
галузях: у сільському господарстві та в кінному спорті. А от
для відпочинку за останні 80
років коней практично ніколи
не використовували. У нас дуже
мало людей, які їздять верхи.
Це тільки починається, з’являються осередки, які цим займаються. Ну і щоб виховати табун
коней, які можуть ходити в походи і бути психічно стійкими,
треба дуже багато часу і праці»,
— каже Остап.
Цього року Остап планує ввести в дію два гостьових будинки,
в яких можуть розміститися від
двох до шести людей. Будинки
зведені, залишилися внутрішні роботи. Чоловік збирається
також і надалі проводити кінні
походи.
«Я планую робити тури для
іноземців. Ще хочу організувати
кінний фестиваль у нашій ОТГ,
і керівництво мене підтримує в
тому, щоб популяризувати відпочинок поза містом», — розповідає Остап Лунь.
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Компанія

Як компанія «Сігнет-Центр» сприяє розвитку сіл

«Компанія оплатила маршрут Погребище — Соснівка,
щоб люди безперешкодно їздили в райцентр»
Селяни вдячні за ремонт
доріг
«Сігнет» у кожному населеному
пункті, де здійснює свою діяльність, активно сприяє покращенню стану сільських доріг.
Наприклад, на село Ширмівка
Вінницької області компанія виділила понад 306 тис. грн, і 94%
цієї суми було витрачено на ремонт доріг.
«Нам виділяли кошти на
пальне для розчищення території від кущів та дерев у населених пунктах, техніку для
розвезення щебеню, підсипали
дорогу. Надали також робітників для розчистки кладовища у
селі Ширмівка, а ще компанія
оплатила вартість маршруту
Погребище — Соснівка, щоб
люди безперешкодно їздили в
райцентр. Допомагали як могли
з усіх питань, з якими ми зверталися. На нашому прикладі
видно, що "Сігнет" старається
підтримувати життя сіл», — розповідає староста села Ширмівка
Світлана Слотвінська.
На дорогу в селі Городок Ружинського району виділили
70 тис. грн.
Староста села Борис Ходаківський каже: «Ми просили
у директора компанії кошти, і
нам спочатку виділили 30 тисяч
гривень, а потім перерахували
ще 40 тисяч на ремонт дороги на
вулиці Молодіжній. На початку
грудня вже зробили проєкт і почали розчищати дорогу. Я вдячний компанії, там добрі люди, з
ними легко працювати».
Підтримували освітні
заклади
На підтримку сільських закладів освіти компанія щороку
виділяє також чимало коштів.
Наприклад, у селі Ягнятин Ружинського району на ремонт
школи було виділено 95 тис.
грн, у селі Сестринівка Козятинського району — 21 тис. грн. На
Білилівську гімназію Житомирського району «Сігнет» виділив
понад 78 тис. грн.
Директор гімназії Василь
Ямковий розповідає: «Торік ми
змогли впровадити до кінця
"Нову українську школу". Це
стало можливим завдяки "Сігне-

Фото надане «Сігнет-Центром»

Початок на стор. 1

На новорічні свята «Сігнет» вручив подарунки дітям на 512 тис. грн

ту", бо за кошти, що вони виділили, ми відремонтували їдальню:
зробили умивальники, зали для
миття посуду, приймання товарів і посуду, а також за ці кошти
ми відремонтували стіни».
Чимало також зроблено для
дошкільних навчальних закладів і для розвитку дітей. Наприклад, для дитсадка у селі
Андрушки Житомирської області було закуплено ноутбуки та
принтер.

«На нашому прикладі
видно, що «Сігнет»
старається підтримувати
життя сіл»
«Від компанії "Сігнет-Центр"
ми отримували допомогу неодноразово. Раніше нам презентували новий ігровий майданчик, надали комп’ютерну
техніку. Цьогоріч подарували
ноутбук вихователям, утеплили садочок та відремонтували
фасад, на що витратили 122 тис.
грн», — розповідає завідувачка
дитсадка «Сонечко», що в селі
Андрушки, Світлана Княвчук.
«Сігнет» не лише допомагав
створювати комфорт для дітей,
ремонтуючи приміщення шкіл
і дитсадків, а й не забував дарувати позитивні емоції. Жодне
дитяче свято не обходилося
без подарунків від компанії — і
День знань, і Новий рік. Тільки
до новорічних свят закупили
та вручили подарунків на суму
512 тис. грн.
Брали участь в урочистостях
на День села

4,3 млн грн «Сігнет»
виділив на підтримку
соціальних проєктів
у регіонах діяльності:
1 млн 301 тис. грн

— благоустрій доріг
(поточний та капітальний ремонт, підсипання,
розчистка снігу)

934 тис. грн —

інфраструктурні проєкти
(благоустрій територій,
ремонт соціально
значимих об’єктів і місць
масового перебування)

622 тис. грн —

забезпечення умов
для розвитку дітей
(освітні заходи, оплата
доступу до інтернету,
комп’ютерна техніка,
подарунки)

506 тис. грн —

підтримка навчальних
закладів (придбання
матеріалів для ремонту
шкіл і дитсадків,
облаштування класних
кімнат)

410 тис. грн —

підтримка медичної
сфери у регіонах
діяльності (облаштування та ремонт ФАПів,
техніки тощо)

304 тис. грн —

розвиток культури
(ремонт церков та
Будинків культури,
облаштування дитячих
майданчиків, привітання ветеранів тощо)

248 тис. грн —

популяризація спорту
(участь у футбольних
турнірах, спортивний
інвентар тощо)

За сприяння «Сігнета» і територіальних громад День села
у 2021 році відсвяткували Карабчиїв, Плоска, Бистріївка,
Княжики, Сахни, Махаринці,
Сестринівка та Сокілець. А загалом на розвиток культури у 2021
році було виділено 304 тис. грн.
«У нас цьогоріч відзначалися
свята: Івана Купала, День Незалежності та інші — щоправда, в
онлайн-форматі, відео з виступу
оприлюднювали в інтернеті.
Цьогоріч ми провели багато
ремонтних робіт: завдяки допомозі "Сігнета" зробили фасад і
поміняли двері. Плануємо й ремонт глядацького залу в новому
році», — каже завідувачка Будинку культури в селі Андрушки Катерина Коломієць.
Виділили кошти на купівлю
автомобілів для медпункту
На підтримку медичної сфери
у 2021 році було виділено
410 тис. грн.
«Ми цьогоріч підтримали
цікавий проєкт, що виграв конкурс Вінницької обласної ради
"Комфортні громади". "Сігнет"
виділив 10 тис. грн, які були
спрямовані на купівлю автомобілів Renault Duster у Козятинський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги»,
— говорить Ольга Бабійчук.
На розвиток інфраструктури
компанія виділила 934 тис. грн,
в тому числі й на вивіз сміття, і на благоустрій сіл, в яких
«Сігнет» веде свою діяльність.
Щороку виділяються також
кошти на популяризацію спорту, у 2021 році «Сігнет» витратив на це 248 тис. грн.
«У сучасних умовах запорукою успішного розвитку територіальних громад, матеріального забезпечення соціальної,
медичної, освітньої сфер є
співпраця органів місцевого
самоврядування та бізнесу.
Тільки така синергія сприяє
успішному розвитку регіонів.
Ми зі свого боку стараємося по
максимуму відкликатися на
всі запити сіл, в яких орендуємо землі. Соціальний бюджет
на 2022 рік уже сформований,
кошти будемо спрямовувати на
вирішення актуальних проблем
населених пунктів», — каже
Ольга Бабійчук.

Робота

Енергетик розповів про особливості роботи на елеваторі
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«Ми впевнені у завтрашньому дні, зараз це дуже важливо»
«Оберіть собі роботу до
душі, і вам не доведеться
працювати жодного
дня у житті», — казав
філософ Конфуцій. Саме
це вдалося Олександру
Сахну, енергетику
«Сігнет-Центру». Чоловік
працює в компанії з дня
її заснування, а загалом
у цій сфері — близько
30 років

«Я
Діана Редька

навчався
у
Києві, у мене середня спеціальна освіта. Коли
обирав професію, не дивився на
тренди та популярність, пішов
навчатися на той напрямок,
який подобався. З 1992 року я
працював в ПСП ім. Цюрупи, а
як прийшов "Сігнет" у наш регіон — так тут і залишився», —
розповідає Олександр Сахно.

Чоловік працює на елеваторі в селі Андрушки, а також на
фермі «Сігнет-Мілк».
«У коло моїх обов’язків входить перевірка електрообладнання, щоб воно працювало
відмінно і безперебійно, щоб не
було перевитрат електроенергії,
щоб усе було безпечно», — каже
Олександр.
Робота енергетика не залежить від сезону. Попри насичений графік і високу відповідальність, ця робота Олександру
Сахнові подобається.
Він говорить: «Якби не подобалося, не працював би тут так
довго. Ціную компанію за гарне
ставлення
до
працівників,
своєчасну виплату заробітної
плати. Я постійно рекомендую
"Сігнет" як роботодавця і рідним, і знайомим. Були випадки, що за моєю рекомендацією
люди працевлаштовувалися в

компанію і з задоволенням тут
працювали».
За роки роботи на підприємстві чоловік заслужив повагу
колег. Зізнається, що і йому самому колектив до душі.
«З колегами легко і комфортно працювати. Сам я місцевий, а
більшість працівників — із сусідніх сіл, тому багатьох знаю в повсякденному житті. З тими, хто
новенький, знайомимося і працюємо як команда», — каже він.

«Ціную компанію за гарне
ставлення до працівників,
своєчасну виплату
заробітної плати»
Олександр постійно здобуває
нові знання.
Він пояснює: «Зараз нові технології впроваджуються всюди, і
енергетика — не виняток. Навчатися потрібно постійно. До нова-

цій легко звикати, варто лише
вникнути і детально все вивчити.
До того ж ми регулярно обмінюємося з колегами досвідом.
Потрібну інформацію шукаю в
інтернеті».
За роботою і домашніми клопотами вільного часу залишається небагато, і все ж чоловік
не забуває про свої захоплення.
«Я люблю рибалити, полювати.
Проте на першому місці — робота
і домашнє господарство, а вже
коли випадає вільна хвилина, витрачаю її на свої хобі», — розказує
він.
Олександр Сахно задоволений
тим, як пройшов минулий рік.
Він каже: «Все було стабільно,
без серйозних коливань. Стабільність — це добре, особливо у професійному плані, коли ти знаєш,
що є і буде компанія, робота і зарплата. Ми впевнені у завтрашньому дні, а зараз це дуже важливо».

«Кум вибіг із рушницею, думав, що злодій, а це сом вибрався з мішка»
Леонід Осадчий із
Жашкова на Черкащині
розповів, як створив
акваферму та розводить
осетрів

Фермер Леонід Осадчий із Жашкова на Черкащині розводить осетрів, щоб добувати чорну ікру.
Каже, що на неї є попит у Європі

на кухні, а вночі вони з дружиною прокинулися від шуму.
Кум вибіг із рушницею, думав —
злодій заліз, а це сом вибрався
з мішка», — розповідає фермер.
Леонід вирощує до 50 тонн
риби на рік. Продає її постійним

Фото: Андрій Чернега

«Я мав хобі — вирощував коропа й товстолобика. Вісім років
тому побачив по телевізору, як
у Європі працюють акваферми.
Захотілося спробувати. Побудував 2012-го невеликий басейн
на ставку. З мене всі сміялися»,
— пригадує Леонід.
Тепер він має одну з найбільших в Україні акваферм.
Вирощує африканських сомів.
Підприємство розташоване на
покинутому цегельному заводі
за 10 км від міста.
Перших сомів чоловік купив
у
професора
Херсонського
аграрного університету, який
їх вирощував. Замовив тисячу
штук. Вибрав цей вид риби, бо
вона недорога й живуча.
«Африканський сом має легені замість зябер. Росте до 3–5
кг. На вигляд нагадує нашого,
але на смак м’ясо краще, схоже
на курку. Смачний сом також
копчений і консервований. Цій
рибі не потрібно багато кисню:
виринув, хапнув повітря — й
назад. Без води може жити
добу і навіть дві, якщо не буде
холодно. Якось я привіз живого
сома кумові. Той покинув рибу

Фото: Андрій Чернега

Лідія Дербага

Щоб отримати чорну ікру, треба
вирощувати осетра 7 років

клієнтам. Найбільше беруть на
ринки Києва та Одеси.
«Найкраще сома купують
літом, коли немає іншої ставкової риби. Восени і взимку продажі майже зупиняються. Із
супермаркетами не працюю. Не
подобається, що потрібно возити
малі об’єми риби та чекати гроші
по місяцю. Пробував здавати
сома на консерви. Вийшло шикарно», — говорить Леонід.
Додатково почав розводити
осетрів. Але щоб отримати від
них ікру, потрібно чекати щонайменше сім років.
«В Україні є небагато таких
виробників. Всі вони орієнтують-

ся на Європу. Нещодавно робив
ультразвукове дослідження 1600
осетрів, щоб дізнатися, самка
чи самець. Це видно після трьох
років. Заплатив за кожну рибину
20 гривень. Дорого годувати сім
років і самок, і самців. Останніх
можна продавати й перекривати
витрати на корм. Вирощувати
осетрів тільки на м’ясо — нерентабельно. Собівартість кілограма
осетра 140 грн, а середня ціна
продажу — 160 грн», — пояснює
фермер.
Осетрів Леонід годує кожні
чотири години, сомів — двічі на
день. Малих сомиків — кожні
дві–чотири години.
«Щоб влаштувати акваферму, треба вкласти приблизно
300 тисяч доларів. У мене таких
грошей не було. Кошти вкладав у бізнес поступово. Перші
два роки все йшло добре, сомів
гарно брали в Горлівці на Донбасі — люди були звиклі. Від
початку війни продажі впали
на 70 %. На українському ринку
є до десятка великих акваферм,
де вирощують африканських
сомів. Останнім часом з’являються дрібні ферми. Мені, як і
іншим, везти в якийсь невеликий райцентр 50–70 кілограмів риби невигідно. Тому люди
продають там, де й вирощують.
Конкуренції майже немає», —
розказує Леонід.
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Досвід

Як учень Попільнянської школи став відомим на всю Україну

Вибрати пісню допоміг
рингтон на телефоні
Артем на кастингу виконав досить складні твори: арію з опери
«Лючія ді Ламмермур» та пісню
The Diva Dance з фільму «П’ятий
елемент».
«У мого дядька на телефоні
колись був рингтон з уривком
із цієї опери. Вона мені сподобалася. Почав розучувати арію,
але з першого разу не вийшло. Я
тоді був малий, мав сім чи вісім
років, і мого голосу не вистачило. Це був нелегкий шлях», —
пояснює юний співак.
До зйомок першого туру Артем
із бабусею готувалися довго.
«Після виступу мені сказали
чотири "так", і я надзвичайно
зрадів. Наприкінці листопада
повідомили, що я у фіналі. Ми
дуже зраділи та почали обирати
репертуар, щоб показати щось
сильніше, а це не так-то просто.
Зупинилися на пісні Ave Maria.
Фінал випав якраз на 25 грудня,
тобто католицьке Різдво, і пісня
була дуже доречною. Як з’ясувалося, це був правильний вибір»,
— каже переможець шоу.
«Коли починаю співати,
хвилювання зникає»
Попри те, що Артем виступав
на багатьох сценах, він усе одно
хвилювався перед виступом на
конкурсі.

Своєю перемогою Артем Фесько завдячує рідним, друзям та вболівальникам, які його підтримували

«У день фіналу я прокинувся
вже з хвилюванням. Проте коли я
виходжу на сцену і починаю співати, хвилювання зникає, і я співаю собі на втіху і роблю все, аби
публіка теж отримала насолоду
від цієї миті», — розповідає Артем.
Хлопець не особливо сподівався на перемогу у фіналі,
оскільки всіх учасників вважав
дуже сильними.
«Для мене не так важливо
було виграти, як гарно та достойно виступити. Всі фіналісти були
дуже сильні. Якби виграв не я, а
хтось інший — я б не засмутився.
Я з фіналістами шоу провів багато часу перед фіналом, ми всі
познайомилися. Учасники, які
були не місцевими, проживали
разом у готелі. Ми спілкувалися,
грали в настільні ігри. Особисто
я вболівав за Ельдара Юлдашева,
його виступ мені найбільше сподобався. Я до останнього думав,
що він якщо і не переможе, то
займе призове місце», — розказує Артем.

Фото надане Артемом Феськом

Початок на стор. 1
«Моя бабуся — педагог по
фортепіано, тому у нас був дует:
вона грала, а я співав. У шість
років я пішов у музичну школу.
Там зі мною почав займатися
педагог по співу. Я почав розвивати своє вміння, і бабуся до четвертого класу взагалі не втручалася. Нічого незвичайного до
закінчення музичної школи не
було, іноді я їздив на конкурси та якісь концерти. А після
закінчення музичної школи
ми дізналися, що починається
кастинг на конкурс "Україна
має талант", і вирішили взяти
в ньому участь», — розповідає
Артем Фесько.
Піти на кастинг Артему запропонував дідусь, який вважав, що треба показувати свої
здібності на всю країну.

Фото надане Артемом Феськом

Артем Фесько довів суддів шоу «Україна має талант» до сліз

Отриманий приз Артем витратить
на розвиток свого таланту
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«Артем у ранньому
дитинстві співав дуже
тоненьким голосом.
Ми зрозуміли, що це щось
надприродне»
Побачив, як створюється
телевізійне шоу
Артема вразила організація
конкурсу.
«Дивитися по телевізору
і стояти там за кулісами — це
зовсім різні речі. Багато людей
не вірили, що це насправді прямий ефір. І реклама запускалася, і всякі нюанси були. Я
був здивований, наскільки все
злагоджено і добре організовано. Раніше навіть не уявляв, як
створюється телевізійне шоу.
Втім, великих несподіванок не
було. Судді — справжні професіонали. Від них не страшно почути критику, бо критика професіоналів сприймається як порада.
Але на свою адресу я критики не
почув», — згадує Артем.
Хлопець вважає, що своєю перемогою завдячує рідним, друзям та вболівальникам, які його
підтримували.
Він говорить: «Моральна
підтримка дуже важлива. Я її
отримував від близьких, друзів,
і навіть незнайомі люди писали у соцмережах. Це приємно
і цінно, бо у мене в останній момент через хвилювання могли
опуститися руки».
Мріє заспівати з Тіною

Кароль
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На запитання, як змінилося його життя після перемоги
в шоу, Артем відповідає так:
«Мені багато людей зараз пишуть, збільшилась аудиторія в
соцмережах. Коли йду в магазин
чи на прогулянку з друзями, то
люди підходять, вітають, хвалять. Деякі проходять і шепочуть один одному: "Це той хлопчик, що переміг". Я пішов якось
зробити зачіску, то мій стиліст
мене привітав, зробив декілька
фото, і деякі стилісти та гості
салону також підходили, просили фото. Це дуже приємно».
За перемогу в шоу Артем отримав приз — 250 тис. грн.
«Більшу частину коштів витрачу на розвиток свого таланту.
Можливо, на те, щоб записати
якусь пісню, або ж щоб мені особисто пісню написали. А ще — на
навчання, консультації відомих
співаків, які можуть дати поради на майбутнє. Я готовий пробувати щось нове, експериментувати з жанрами, бо зараз такий
час, що естрадний спів багатьом
подобається», — каже хлопець.
У майбутньому він мріє заспівати дуетом із Тіною Кароль.
«Мені здається, з Тіною Кароль у нас схожі тембри голосів,
і вийшов би цікавий дует», — говорить Артем.
Голос ангела
Користувачі мережі швидко відреагувати на гучний фінал шоу.
Багато глядачів вважають, що
перемогу хлопець отримав цілком заслужено.
«Голос ангела. Люблю ніжні
голоси, бажаю Артему творчих
злетів, а ще — знайти гарного наставника та продюсера», — пишуть під постом про перемогу.
Українці радіють за такого талановитого учня із села,
який зумів добитися високої
нагороди.
«Голос від Бога. Але для розвитку того таланту чимало зробила вся родина. Адже всі члени
сім’ї по-своєму підтримували
хлопця.
Такому
родинному
щастю, взаємопідтримці та взаєморозумінню можна позаздрити. А от для села ця перемога
— справжня гордість», — кажуть
уболівальники.
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