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«Підписники найбільше люблять
історії про те, як колись жили люди»
Ніна Колодніцька з села
Бірків Вінницького району
стала зіркою соціальної
мережі TikTok у віці 81 рік.
На її каналі 120 відео,
вона має понад 70 тисяч
підписників. Блогеркою
бабусю зробила її 12-річна
онука Альона Колодніцька

Олександр Підгаєць
працює сервісним
інженером у «СігнетЦентрі». Прийшовши
у компанію практично
без досвіду, хлопець за
чотири роки навчився
ремонтувати техніку —
як каже його керівник
Віталій Дарчук, вивчив
усе від «а» до «я»

«З
Діана Редька

березня
цього
року
знімаю
відео для каналу.
Ніколи б і не подумала, що так вийде. Для мене
це відпочинок для душі, бо весь
час у роботі. Весна трішки запізнилася, роботи багато, поля
вистачає і бур’янів також, але
як присяду відпочити, то і з підписниками тим часом поговорю», — каже Ніна Колодніцька.
Бабуся просто і щиро розповідає про буденні справи: як пече
млинці, сапає город, сіє буряки.
Далі на стор. 5

Фото надане Ніною Колодніцькою

Діана Редька

Ніна Колодніцька часто записує відео у вишиванках. Цій більше ста років, і жінка дістала її у спадок

Випускники мріють про очний випускний
і купують святкове вбрання
Останній дзвінок у школах
цього року святкуватимуть
28 травня. У якому форматі
— залежить від того, в якій
зоні знаходиться регіон
Діана Редька

Школи, які в кінці навчального
року перебуватимуть у червоних
зонах, не зможуть організувати
останній дзвінок для учнів в
очному режимі. Решта шкіл повинні провести шкільне свято з
дотриманням вимог безпеки.
Начальник головного управління шкільної освіти Юрій
Кононенко наголосив: «Остаточне рішення приймає директор школи в залежності від тих
обмежень, які будуть встановле-

«Компанія
повірила в
мене і навчила
працювати
і розвиватися»

ні на той період у конкретному
регіоні».
Директор Ягнятинської ЗОШ
I-III ступенів Ружинського району Світлана Шістопал вважає,
що свято як онлайн, так і очно
можна провести з усіма належними урочистостями.
Вона каже: «Я вважаю, що
найголовніше — це здоров’я
здобувачів освіти. Звичайно,
вони дуже довго чекали останнього дзвоника, випускного.
Проте торік ці свята проходили
в онлайн-форматі, був хороший
сценарій, зробили все дуже
гарно».
Заступник директора з виховної роботи Ягнятинської ЗОШ

Тетяна Ляхута вважає, що цей
навчальний рік складний для
одинадцятикласників не стільки через те, що навчання проводять онлайн, скільки через
те, що це їхній останній рік у
школі. Вона каже: «Формат навчання у дистанційному режимі
ні для кого не був сюрпризом.
Ми з учнями постійно на зв’язку, до навчання онлайн звикли
ще торік.
З дітьми зараз стало набагато
простіше працювати і спілкуватися, починаєш розповідати
— вони твою думку ловлять на
льоту.
Далі на стор. 2

«Я сам родом із Вінницької області, з села Чернятин
Жмеринського району. Закінчив там школу, після того
навчався у Чернятинському
аграрному коледжі на факультеті механізації сільського
господарства. Коледж я закінчив із відзнакою, вступив
у Вінницький національний
аграрний університет. Під час
навчання ми проходили виробничу практику на одному
агропідприємстві, тоді мені
запропонували йти на роботу
в Одеську область, але я почав
шукати вакансії поблизу. Прийшов у "Сігнет", ця робота мені
сподобалася, так і залишився.
Спочатку я чотири місяці
проходив стажування, сім місяців працював техніком-механіком аграрного виробництва,
після цього став сервісним
інженером».

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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Новини Житомирщини

Яким буде кінець навчального року для випускників

Початок на стор. 1
У дев’ятому та десятому класах вони ще повністю не усвідомлювали, що на них лежить
велика відповідальність — за
себе, за вчителів, які їх навчали,
адже результат роботи вчителів
— знання дітей. Всі учні хочуть
випуску, їм кортить одягнути
нарядні плаття і костюми, створити святкову атмосферу. Якщо
не буде очного випускного балу,
ми зробимо відеопрезентацію.
Що б там не було, ми все одно
влаштуємо випускникам свято».
Тетяна Ляхута розповідає,
що дистанційне навчання не
вплинуло на успішність випускників: «Я викладаю в одинадцятому класі українську мову
та літературу. Ми готуємось до
ЗНО щодня, успішність на досить високому рівні».
Випускниця
Ягнятинської
ЗОШ Альона Солом’яна зізнається, що звикнути до навчання
онлайн було непросто.
«Минулий навчальний рік
спочатку був легким, а коли у березні перейшли на дистанційне
навчання, стало набагато важче,
проте ми справлялися. Сумуємо,
звісно, за очним навчанням, хочеться ще посидіти за партами.
Нелегко під час онлайн-навчання і вчителям. Я вдячна їм за
те, що вони завжди були з нами
на зв’язку. Ми зрозуміли за цей
період, наскільки в них велике
бажання нас навчити — вони готові і в вихідний, і ввечері приділяти нам час», — каже дівчина.
Класний керівник Андрушківського ліцею ім. Вітрука Валентина Гурт розповідає, що вчительський колектив чекав очного

Фото надане Вікторією Волинець

Випускники мріють про очний випускний
і купують святкове вбрання

Цьогорічні випускники Ягнятинської школи на святі першого дзвоника

навчання не менше, ніж діти.
«Я мріяла, що після травневих свят учні навчатимуться
очно хоча б місяць. У мене випускний клас, я за ними надзвичайно сумую», — говорить вона.
За словами класного керівника, діти стали більш дисциплінованими, у деяких покращилася успішність.
«Я дуже вдячна батькам,
адже вчителям стало важче
контролювати дітей та стимулювати їх вчитися, і це тепер
роблять батьки. Багато залежить, звісно, і від самоорганізації учнів. Деякі школярі стали
вчитися краще, адже попереду
ЗНО, а це стимулює», — розповідає Валентина Гурт.
Староста
одинадцятого
класу Андрушківського ліцею
Анастасія Осадча розповідає,
що однокласники за остан-

ній рік навчання стали більш
згуртованими.
«У живому спілкуванні є свої
особливості: крім навчання у

«Дистанційне навчання
на стосунки у класі
не вплинуло, ми стали ще
дружнішими»
школі, є спілкування з однолітками та друзями, розширюється
кругозір, навчальний процес
проходить легше. Проте дистанційне навчання на стосунки
у класі не вплинуло, ми стали
ще більш дружними. Вплинуло
воно хіба що на роботу старости — роботи стало менше, — з
посмішкою говорить дівчина і
додає: — Я ще з десятого класу
дуже мрію про святкування випускного вечора. Сподіваюся,
що нам усе вдасться».

Не втрачає надії також однокласниця Анастасії Вікторія
Волинець.
«Я щиро вірю, що ми всі
разом відсвяткуємо наше останнє шкільне свято, я вже навіть
сукню купила», — каже вона.
Випускниця Ягнятинської ЗОШ
Дарина Табачук хоче, щоб навчання в університеті було очним.
Вона розповідає: «В дистанційному навчанні були свої плюси,
воно мене навчило не відкладати
справи на потім. Я також мала
змогу приділяти більше часу
предметам, з яких складатиму
ЗНО: це українська мова та література, математика, географія
та історія України. Хочу вступати в один із київських вишів на
факультет маркетингу або логістики. Єдине, про що мрію — щоб
навчання в університеті було
очним, хоча б перші два курси».

Субсидію почнуть виплачувати готівкою
Діана Редька

В Україні оголосили про низку
нововведень, які почали діяти з
травня цього року. Наприклад,
реєстрацію місця проживання
можна буде змінити онлайн,
а субсидію виплачуватимуть
готівкою.
Прописку дозволять змінювати
онлайн

Із 17 травня змінювати реєстрацію місця проживання можна
буде онлайн через портал «Дія»,
лишивши електронний підпис.

Таким чином прописатися дозволятимуть як у власному, так і
в орендованому житлі.
«Якщо ви власник житла —
реєстрація відбудеться автоматично. Якщо ні, то власнику
на електронну пошту або в
застосунок прийде лінк-підтвердження. Людина не зможе
безпідставно прописатися за
певною адресою — вирішальною є згода власника житла.
А виписатися можна буде вже
без відома інших. Усе це можна
буде зробити за 10-15 хвилин без

довідок і відвідування держорганів», — пояснив міністр цифрової трансформації Михайло
Федоров.
Також із травня юнаки, які
змінюють місце проживання,
можуть не повідомляти про це
військкомати, оскільки ті автоматично отримуватимуть відповідні дані.
Потрібно подати нову заявку
на оформлення субсидії

Із травня 2021 року субсидію
виплачуватимуть
виключно

готівкою, але попередньо українцям потрібно подати нову заявку на її отримання. Це можна
зробити протягом наступних
п’яти місяців онлайн або ж
через пошту.
Також в Україні почнуть діяти
нові правила стосовно того, кому
не призначатимуть субсидію.
Зокрема, без державної допомоги залишаться громадяни, які
мають на банківському рахунку
понад 100 тис. грн, купили нову
автівку або ж валюту на суму
понад 50 тис. грн за один раз.

Власна справа

З якими проблемами найчастіше стикаються бджолярі
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Попит на мед за час карантину зріс у кілька разів
Киянин Артур Озеров
12 років займається
бджільництвом. Він
розповів, з якими
проблемами найчастіше
стикаються сучасні
бджолярі та як вони їх
вирішують

розвиваються, а отже, бджолосім’ї ми продати не зможемо»,
— говорить Артур.
Ще одна проблема — це отруєння бджіл через обробіток
полів та садів різними хімічними препаратами.
Втім, є і хороші новини:
попит на мед постійно зростає.
Бджоляр пояснює це тим, що з
початку карантину люди більше
почали дбати про своє здоров’я.
«Коли торік ввели карантин,
то люди щодня приходили на пасіку і запитували про мед та інші
продукти бджільництва, адже
вони добре підвищують імунітет.
Я сам за рік з’їдаю близько 50
літрів меду, а цукру не вживаю
взагалі», — розповідає чоловік.

«П
Діана Редька

Щороку роблять ветеринарносанітарний паспорт

Раз на рік на пасіці проводять ветеринарний контроль
бджолосімей.
«Навесні після першого вильоту бджіл на ферму приїжджає ветеринар. Він відбирає
з кожного десятого вулика
бджіл, які відмерли за період
зимівлі, оглядає їх на предмет
наявності ознак найпоширені-

Сон на вуликах — цілющий

Фото надане Артуром Озеровим

очалося все з
того, що дідусь подарував
мені на 20річчя вулик. Ще в дитинстві
я спостерігав, як мій дідусь
доглядає за бджолами, проте
особливої цікавості тоді не проявляв. А зараз це заняття мене
захопило», — каже пасічник
Артур Озеров.
Його пасіка знаходиться поблизу Києва, за п'ять кілометрів
від станції метро «Бориспільська». Вулики стоять у лісі,
отже, медоносів поблизу чимало. Зазвичай чоловік викачує
мед чотири рази на рік.
«Вважається добрим результатом, якщо за сезон відкачуємо
45-50 л меду з одного вулика.
Найбільш популярний мед з
акації. Він складається на 40%
із фруктози. Для його розщеплення в організмі не потрібно
інсуліну, і цей мед можна вживати дітям віком від трьох років
та людям із цукровим діабетом.
До того ж він може зберігатися в
рідкому стані до двох років», —
розповідає Артур.
Кожен, хто бажає скуштувати
меду, може приїхати на екскурсію на бджолину ферму.
«Я волію продавати мед
прямо з пасіки. Завжди кажу
клієнтам: "Коли ви приходите
на ринок і купуєте мед, то бачите продавця перший і, можливо, останній раз. А я тут живу,
знаходжуся на пасіці постійно,
раптом що — знаєте, де мене
шукати"», — говорить чоловік.

Артур Озеров оглядає вулики перед початком сезону

ших хвороб (вароатоз, акарапідоз тощо) і видає санітарний
паспорт», — розповідає Артур
Озеров.
Найбільший ворог бджіл —
кліщ вароа. З цим паразитом
складно боротися, адже він поступово пристосовується до всіх
препаратів.
«Самка кліща зимує на тілі
бджоли і висмоктує з неї всю
лімфу, в результаті чого бджола
гине. Торік у багатьох пасічників гинули цілі пасіки. Використовуємо різні препарати
для обробки бджіл, але кліщі
поступово
пристосовуються
до них. У Канаді в 2017 році
це питання розглядалося на
державному рівні, збирали наукові конференції. А в Україні
все лягає на плечі пасічників,
кожен сам справляється як
може. Ті препарати, які є у нас,
дуже слабкі, паразити мають
до них імунітет. Найкращі
препарати виробляють у Чехії,
Словенії, Польщі. Але до нас їх
ввозять несанкціоновано», —
розказує Артур.

Ціни на мед впали за останні
два роки

Ще одна проблема, що хвилює
пасічників — різке падіння цін
на мед у період з 2018 по 2020 рік.

«У нас є корпорації, котрі
скуповують мед оптом майже
за безцінь. Якщо в роздріб літр
соняшникового меду коштує 150
грн, то оптом його скуповують
по 25-28 грн за літр. А пасічник
продає, бо куди йому дівати той
мед, якщо він має, до прикладу, дві чи три тонни. Такий мед
найчастіше відправляють за
кордон», — розповідає пасічник.
Цієї весни власникам пасік
не вдасться заробити і на продажу бджолосімей.
«Одне із джерел прибутку
для багатьох пасічників — продаж бджолосімей. Проте розвиток бджіл залежить від погодних умов. Цього року весна
холодна, бджоли дуже повільно

На пасіку до Артура Озерова
приходять не лише на екскурсію
та за медом, а й за… здоров’ям.
Адже на фермі є можливість
потрапити на оздоровчий сеанс
«Сон на бджолах».
«Бджоли — дуже розумні комахи, бджолосім’я працює злагоджено, як одне ціле. У вулику
постійно відбувається "розмова" між комахами, бджоли спілкуються за допомогою помахів
крил. Ці помахи створюють
певну вібрацію, котра поширюється навколо вулика на 50-60
см. На пасіці є будиночок зі спеціальними вуликами, які мають
отвори в даху, а зверху над вуликами знаходиться ліжко, закрите від бджіл решіткою. Людина лежить у будиночку, і всі
звуки, вібрації, аромати з вулика потрапляють у те невеличке приміщення, в якому вона
знаходиться. Люди, які перед
сеансом кажуть, що просто полежать і не заснуть, через 10-15
хвилин уже дрімають. Дехто
приїжджає на ніч. Привозять
дідусів і бабусь, котрі мають
проблеми зі спиною чи підвищений артеріальний тиск. Такі
сеанси позитивно впливають на
організм загалом, допомагають
людям, у яких є проблеми з нервовою системою, диханням. Обстановка настільки заспокійлива, що людина відчуває велике
полегшення. Дві години сну на
вуликах рівноцінні восьми годинам звичайного сну. Це українське ноу-хау, яке популярне у
всьому світі».
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Бізнес

Українка придумала, як перетворювати сміття на стильні вироби

Харків’янка переробляє банери на стильні
сумки та аксесуари
Бізнес на смітті створила
харків’янка Катерина
Уварова. Вона разом зі
своєю командою почала
переробляти банери,
які викидали на смітники,
і створювати з них модні
та стильні речі

«Ж

«Банери переробляємо майже
цілком. Єдине, що залишається — люверси, тобто кружечки,
на які чіпляють банери, ми їх
вирізаємо. І то думаю, що ми й
з ними щось вигадаємо, бо їх у
нас назбиралося вже багато. Загалом, коли отримуємо банер,
підбираємо рисунок — спочатку
для шопера, бо він має великі
розміри, решта тканини йде на
поясну сумку, а з того, що залишається, шиємо обкладинки
для паспортів, конверти для
документів і гаманці. Ми стараємось "витиснути" з банера все
по максимуму», — розповідає
підприємиця.

Після фотосесій шили з банера
поясні сумки

Катерина охоче береться і за індивідуальні замовлення. Розповідає, що часто прислухається
до побажань клієнтів з приводу

Катерина Уварова з швачкою Ольгою показують вироби, які виготовляють із банерів

розширення асортименту та покращення продукції.
«Постійно радимося з покупцями щодо асортименту,
стараємося покращити нашу
продукцію. Охоче виконуємо
індивідуальні замовлення: колись шили каркас для басейну
на дачу, кашпо для квітів. Родзинка нашого асортименту —
світловідбиваючі стрічки, які у
темну пору доби видно при світлі фар на відстані 100 метрів. За
останні пів року ми перешили
300 кв. м банерів на аксесуари»,
— говорить вона.
За словами Катерини, сировини вистачає.
«Банери нам передають різні
івент-агентства, котрі організовують вечірки, після яких залишаються банери. Крім того,
ІТ-компанії нам також часто

Фото надане Катериною Уваровою

иття банера розпочинаєть с я
у друкарні,
продовжується на вечірці, а закінчується на смітнику. Ми з банерів шиємо довговічні сумки,
гаманці, чохли», — розповідає
підприємиця.
Харків’янка два роки тому заснувала проєкт «3,14 BAN», основне завдання якого — дати друге
життя банерам, перетворити їх
на красиві та неповторні речі.
«Банерна тканина складається з сітки ПВХ і вінілових полімерів. Банер може розкладатися
до 100 років, а якщо матеріал
цупкий — то навіть до 500. Навіщо ж засмічувати планету,
якщо можна зробити з такого
матеріалу довговічну сумку або
портфель. У нас є сертифікат на
підтвердження того, що носити продукти у сумках з такого
матеріалу безпечно. Першою
пошили сумку-шопер, в якій
можна розмістити багато всього», — розказує Катерина.
Банерна тканина якнайкраще
підійшла для пошиву модних
сумок, валіз, дитячих рюкзаків,
гаманців і портмоне, чохлів для
планшетів і ноутбуків. І все це
робить команда з трьох чоловік.
«Я відповідаю за зв’язки з клієнтами і партнерами, просуваю
продукт на сайті та в соціальних мережах. У команді є також
швачка, яка не лише шиє, а й
працює над дизайном, постійно
модернізує вироби, коли потрібно — домовляється з клієнтами
про технічні нюанси. Моя мама
працює бухгалтером, відповідає
повністю за фінансовий бік проєкту», — каже дівчина.

Фото надане Катериною Уваровою

Лідія Дербага

Сумка-шопер коштує 350 гривень

віддавали банери, які вони використовували на корпоративах
і святах. Для працівників компаній ми шили поясні сумки з
банерів, які використовувалися
для фотосесій», — каже дівчина.
Тканину дезінфікують вручну

При виробництві виникають труднощі. Миття та дезінфекція банерів вручну займає багато часу.
Для автоматизації цього етапу
потрібно спеціальне обладнання.

«Банер може розкладатися
до 100 років, а якщо
матеріал цупкий — то навіть
до 500»
«Хочемо цей процес автоматизувати, бо зараз на миття
та дезінфекцію йде три-чотири години, тоді як на пошиття
простої сумки — лише 30-40
хвилин. Загалом працювати з
банерною тканиною нескладно, головне — мати досвідчену
швачку, яка з однієї строчки
все може прошити, бо якщо на
іншій тканині невдалий шов
можна розпороти і перешити,
то на банері це виглядатиме
некрасиво. На щільних банерах
голка взагалі ламається, тому
ми їх віддаємо — передавали,
наприклад, солдатам на передову, вони накривали банерами
танки», — розказує Катерина
Уварова.
Окрім того, що з банерної
тканини виходять унікальні
аксесуари, така тканина не промокає та гарно тримає форму.

Занижували ціну через
хейтерство

Аксесуари з банерної тканини
можна придбати на офіційному
сайті проєкту «3,14 BAN», а
також у багатьох магазинах Харкова, Одеси, Миколаєва.
«Ще до карантину ми бували
на різних виставках, фестивалях. Усіма можливими способами намагаємося розказати, чим
ми займаємося і навіщо. Наша
основна цільова аудиторія — це
люди, які турбуються про навколишнє середовище, а ще ті,
хто слідкує за модою, "полює"
за нестандартними, незвичайними речами», — говорить Катерина Уварова.
Шопери бренду «3,14 BAN»
коштують 350 грн, а поясні
сумки — 450 грн. Ціна аксесуарів
із банерної тканини на початку
виробництва була нижчою, і вироби інколи не окупалися.
Дівчина згадує: «Ми зіткнулися з хейтерством, нам казали:
"Ви зробили бізнес зі сміття, а
сміття не повинно бути дорогим". Ми тоді ціну занижували,
аж поки не зрозуміли, що явно
недооцінюємо свій труд, адже
на виготовлення аксесуарів іде
чимало сил і ресурсів. Як шити
з банерної тканини, ніде не написано, ми всьому вчилися на
власних помилках».
Катерина Уварова мріє про
те, щоб у кожному місті країни з’являлися подібні проєкти.
Вона впевнена, що це не тільки
розвивало б місто, а й прищеплювало б українцям культуру
свідомого споживання.

Люди

81-річна бабуся стала «зіркою» соцмереж
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Початок на стор. 1
«Мене часто запитують про
дитинство, дівоцтво, які були
колись весілля. Хто що питає —
я всю правду розказую. Питали
про голодомор, я 1947 рік пам’ятаю, мені тоді сім років було.
Розказую, як ходила на поля
збирати гнилу картоплю та
рвати на берегах квіточки, щоб
було що поїсти. Тоді по берегах
босі ходили, я ще й зараз боса
ходжу, бо то для здоров’я добре.
Потім збирали колоски, за них
тоді, до речі, в тюрму саджали.
У мене є ще навіть жорна — вони
мало в кого залишилися, я їх
також показую підписникам»,
— каже бабуся.
Уся родина радіє такій популярності бабусі Ніни.
Невістка Валентина Колодніцька розказує: «Усією сім’єю
підтримуємо активність нашої
бабусі у соцмережах і щасливі,
що вона у такому поважному віці
освоїла сучасні діджитал-інструменти. Вона аж розцвіла».
Над ідеями для відео думають усією родиною.
Невістка розказує: «Бабуся
нерідко мене запитує, про що
краще розповісти, та й сама має
ще багато тем: як колись прали,
готували, пекли, варили. А донька моя, її онучка, знімає відео.
Бабуся особливо не готується,
адже всі ті історії життєві. Часом
сапає город, а Альонка їй каже:
"А давайте знімемо відео", і вже
знімають. Часто бабуся сама
каже, що хоче людям щось розказати, почитати коментарі.
Коли йде онлайн-трансляція, то
їй ставлять багато запитань, а
дехто хоче, щоб бабуся на камеру
з днем народження привітала.
Вона щира, каже: "Я вас усіх не
знаю, але я вас вітаю". Їй є що
розказати і показати. Незважаючи на свій вік, вона ще багато

Фото надане Ніною Колодніцькою

«Підписники найбільше люблять історії
про те, як колись жили люди»

Ніна Колодніцька на каналі TikTok розповідає
про життя у селі та свої буденні справи

що робить, може і дрова рубати,
і квіти садити, і город сапати. Це
всебічно розвинена людина, вона
і вишиває гарно, і пісні співає».

Над ідеями для відео
думають усією родиною
За спостереженнями Ніни
Мефодіївни, підписники люблять слухати про те, як колись
жили люди.
«Розповідаю їм про те, як
важко було жити. Багато переглядів має відео, на якому
я розказувала про свою сім’ю.
Нас було троє. Осінь настала
— треба всім до школи йти. Не
було ні зошитів, ні одежі. Пішли
з мамою в Літин, продавати
огірочки, бо іншого товару не
було, все віддали державі. Огірочки не продали, то нічого й
не купили… Дуже тяжке було
життя, батьки мої тяжко працювали. Тому дитинства я доброго не знала. Потім пішла на
роботу. І на фермі працювала, і

на полях. День і ніч треба було
робити, по п’ять гектарів буряків пололи вручну, це зараз усе
робить техніка. Все життя проробила, гроші дітям збирала,
все на книжечку клала — і все
пропало, це такий мій великий
біль», — розповідає бабуся.
Уся сім’я Колодніцьких — активні користувачі соціальних
мереж: фейсбуку, інстаграму та
TikTok. Валентина Колодніцька
вважає, що відео бабусі набирають такої великої популярності
через те, що тема села стає все
більш цікавою для людей.
Жінка пояснює: «За останні
20 років наше суспільство дуже
змінилося, в містах люди живуть у стрімкому темпі. А село
— тут зовсім інше життя, ніж у
місті, особливо коли дотримуються традицій, шанують обряди. Можливо, карантин також
посприяв тому, що всі тягнуться
до природи, але мені здається,
що все-таки сучасне покоління
більше цікавиться минулим,
досліджує своє коріння, вивчає
традиції. Бабуся шанує традиції, розказує про великодні
обряди, про те, що, наприклад,
паска печеться або в четвер,
або в суботу, та ще й показує на
відео, як сама пече».
У коментарях до відео бабусі
пишуть чимало приємних слів,
бажають здоров’я та просять
розповісти про ті чи інші теми.
Проте, каже Валентина, негатив
також трапляється.
«Бабуся з приводу негативних коментарів говорить,
що скільки людей, стільки й
думок. Вона розповідає правду, а от уже хто що бачить чи
думає — це їхня особиста справа. Якось одна жінка написала
коментар до відео, яке знімали
на городі — мовляв, краще б
ваша внучка вам допомагала

замість того, щоб відео знімати. А моя дитина три дні плакала, їй 12 років, її ті слова дуже
образили. Вона каже: "Та я ж
допомагаю, зняла відео за дві
хвилини — і знову до роботи".
Бабуся ще й внучку заспокоювала», — розповідає Валентина
Колодніцька.
Попри те, що в інтернеті
нерідко можна натрапити на
негатив, жінка позитивно ставиться до соціальних мереж.
Каже, що вони допомагають
соціалізуватися.

«Усією сім’єю підтримуємо
активність нашої бабусі у
соцмережах і щасливі, що
вона у такому поважному
віці освоїла сучасні
діджитал-інструменти»
«Ми бабусю вчили користуватися телефоном, щоб вона
була постійно на зв’язку. Самотність — страшна хвороба, яка
лікується лише коли є близькі
поряд, а що, як такої можливості немає? Тоді людина гасне,
вона не має чому радіти. Соцмережі — це хороший спосіб
соціалізуватися, особливо стареньким, одиноким та й взагалі
всім у період карантину», — говорить Валентина.
А бабуся Ніна додає: «Те, що
я можу поспілкуватися, для
мене ще більший стимул працювати і жити. Про здоров’я я
завжди кажу: "Гірше, ніж було,
але краще, ніж буде". В молодості було краще, але, на щастя,
зараз я гарно себе почуваю. Я
щаслива, що мене моя сім’я
підтримує, що діти біля мене і
я бачу, як ростуть онуки. Добре,
що можу з багатьма людьми поспілкуватися і розповісти щось
корисне».

Три найпопулярніших блоги про життя у селі
Діана Редька

Під час карантину історії про
життя у селі стали дуже популярними. Людей більше почали
цікавити екопродукти, тварини
та красива природа. Адже карантин у селі не відчувається
так гостро, як у місті. Розповімо
про найпопулярніші блоги.

Блог «Я і мої кози» веде
Любов Кобилянська з села Старий Олексинець Кременецького
району на Тернопільщині. Свій
блог на ютубі вона почала вести
близько року тому, зараз має 75
тисяч підписників. Розповідає
про догляд за козами та ділиться рецептами простих страв.

Леонід Бобошко з Полтавщини веде блог про трактори,
сільськогосподарську
техніку
і домашнє господарство. Має
25 тисяч підписників, а деякі
відео набирають і 100 тисяч
переглядів.
Інна Антонюк переїхала з чоловіком до села Кобзарівка, що на

Тернопільщині. Саме тут жінка
почала вести власний ютуб-канал «Моє подвір’я». Як закладати
м’ясо в бочки, коптити ковбасу,
готувати котлети чи квасити
капусту — про все це можна дізнатись у її блозі. Інна розповідає
про своє господарство, сад і чималий город — аж 80 соток.
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Робота

«Сігнет» готує працівників без досвіду роботи

Фото надане «Сігнет-Центром»

«Компанія повірила в мене і навчила
працювати і розвиватися»
розібратися, мусиш учитися.
Чим більше з технікою працюєш, тим краще її знаєш, з часом
уже наче бачиш наскрізь усі
механізми та вузли. З власного
досвіду скажу: варто займатися тим, що тобі більше до душі.
Якщо справа не подобається і ти
робиш її через силу — не марнуй
краще часу», — радить він.
Олександр настільки захоплений своєю роботою, що у вільний час постійно навчається.
«Вільного часу не так багато,
а коли він є — займаюся майже
тим самим, що й на роботі, тільки у себе вдома. Це така сфера,
де постійно треба поновлювати
знання», — каже сервісний інженер Олександр Підгаєць.

Олександр Підгаєць за рік став сервісним інженером компанії «Сігнет-Центр»

Початок на стор. 1
«Компанія повірила в мене і
навчила працювати і розвиватися», — розповідає Олександр.
Ще з перших років своєї діяльності «Сігнет» практикує
навчання та стажування для
працівників без досвіду роботи.
Заступник генерального директора з механізації Віталій
Дарчук пригадує: «Звичайно,
ми ризикували тим, що набирали в команду людей практично
без досвіду роботи. Одні мали
тільки загальне поняття про
техніку завдяки університету,
інші хоч і десь працювали, та
мали справу з технікою інших
виробників. Але ми тоді приклали максимум зусиль, аби
навчити наш майбутній потенційний персонал. І в результаті
прийняли на роботу молодих,
амбітних, підготовлених та, що
важливо, вже лояльних до компанії співробітників».
За словами керівника, після
стажування залишилися працювати ті, хто готовий постійно
навчатися, адже техніка щороку
модернізується. Цього вимагає
аграрний ринок, тому потрібно
постійно розвиватися професійно. Серед таких зразкових
працівників був і Олександр
Підгаєць. Заради можливості
навчатися та розвиватися хлопець наважився переїхати пра-

цювати в іншу область, за 200
км від дому.
Він розповідає: «Робота у
"Сігнеті" в мене перша офіційна.
На початку було дійсно складно.
Мене працевлаштували у вересні, а це якраз пора польових
осінніх робіт, жнив. Я роботи не
боюся, бо в мене була практика
з дитинства. Мій тато механік,
вдома є господарство, поля та
багато власної техніки. Та й спеціальність я обирав свідомо, з

дитинства любив розбиратися в
механізмах, вузлах, мені це подобається. І ще змалечку я знав,
ким буду у майбутньому. На сьогоднішній день моя робота мене
повністю влаштовує».
Робота сервісного інженера
нелегка. Олександр розповідає,
що особливо велике навантаження у пікові періоди — під час
посівної та збору врожаю.
«Ми повинні своєчасно провести технічне обслуговування
сільськогосподарської техніки
— і самохідної, і причіпної. Робота така, що треба постійно
навчатися, адже ти маєш знати
все: як провести зварювальні
роботи, розібратися з електрикою тощо. Щодня щось нове,

немає монотонності та рутини»,
— каже Олександр Підгаєць.
Всього у команді сервісних
інженерів «Сігнета» вісім чоловік. Хлопці за час роботи у компанії стали не просто колегами,
а справжніми товаришами.
«Ми всі надзвичайно дружні,
якщо трапиться щось — хлопці
у будь-яку пору доби приїдуть,
допоможуть, підкажуть. Це стосується не тільки роботи, а й
різних життєвих ситуацій. Ми
всі проживаємо у гуртожитку,
постійно спілкуємося. Відчувається також підтримка з боку
керівництва. Мені подобається
атмосфера у команді. За три
роки роботи в компанії я гарно
подружився з колегами та суттєво покращив свої знання.
Вчився і в колег, і на власних
помилках, та й навчання, що
проводяться в компанії, я систематично відвідую», — розповідає сервісний інженер.
Олександр переконаний, що
лише любов до того, що робиш,
приведе згодом до хороших результатів у роботі.
«Новачкам, які йдуть навіть
без досвіду роботи працювати у
"Сігнет", боятися не варто, тут
навчать і все покажуть, лиш би
бажання було. Проте багато залежить і від самих людей. У коледжах не навчають працювати
з технікою Case. Якщо ти хочеш

Телеграм

https://cutt.ly/ds-tg

Вайбер

https://cutt.ly/ds-vb

Вакансії компанії
«Сігнет-Центр»:
Елеватор «Сігнет-Центру» у селі
Козятин з 1 липня запрошує
на роботу: пробовідбірника,
працівника по навантаженню
вагонів, електрогазозварника.
Робота постійна.
Для роботи на цукровому
заводі у селі Андрушки шукаємо
інженера-технолога
з цукровиробництва.
Графік роботи — змінний.
У селі Андрушки у відділі
землевпорядкування відкрита
вакансія геодезиста. Гарантуємо
гідну винагороду та комфортні
умови роботи. Деталі за
телефоном: (050)366-18-52.

Компанія

Як працюватиме закон про ринок землі
Вже з 1 липня 2021 року
почне діяти закон,
що запроваджує
регульований обіг земель
сільськогосподарського
призначення

С
Діана Редька

і л ь с ьког о с подар с ьк і
землі державної та комунальної
власності
продаватися не будуть.
Згідно з законом лише фізичні особи, які є громадянами
України, матимуть можливість
укладати угоди купівлі. Отже,
купити землю не зможуть: іноземці; особи, які не мають громадянства; іноземні компанії
або ж інші держави. У випадку,
якщо іноземець прийме таку
землю у спадщину, то протягом
року він повинен здійснити її
відчуження.
Фермерські
господарства,
які мають статус юридичної
особи, та великі підприємства
матимуть право придбати земельні ділянки лише з 1 січня
2024 року.

«Кожен громадянин України може вільно розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не
зобов’язує продавати землю, її
можна й надалі за бажанням
обробляти самому або здавати
в оренду. Громадяни України
мають право також купувати
земельні ділянки для створення, наприклад, фермерського
господарства або для інших
потреб», — розповідає начальник відділу землевпорядкування ТОВ «Сігнет-Центр»
Олександр Байдусь.
У законі про зняття мораторію на продаж землі також прописані певні обмеження. Насамперед, фізичні особи зможуть
придбати тільки до 100 га землі
в одні руки. Також заборонено
продаж земель на тимчасово
окупованих територіях України — у Донецькій та Луганській
області, а також у Криму до моменту повернення цих територій під контроль України.
Начальник відділу землевпорядкування спростовує по-

ширений міф про цей закон.
«Незважаючи на те, що земельна ділянка перебуватиме
в оренді, і не важливо, до якого
року, за бажанням власник
може реалізувати своє право
продажу землі. Орендодавцям не слід боятися, що вони
не зможуть продати землю,
вони, як і всі інші громадяни,
з 1 липня будуть гравцями на
ринку землі», — каже Олександр Байдусь.
У законі також зазначено,
що в договорі купівлі–продажу земельної ділянки для ведення сільськогосподарського
виробництва має бути вказана
ціна продажу не нижча за нормативну грошову оцінку землі.
Розрахунок за придбання земельної ділянки проводитиметься у безготівковій формі,
тобто через банківський рахунок. Окрім цього, товариство,
яке обробляє земельну ділянку, має першочергове право
на придбання цієї земельної
ділянки.

«Як побачила, що за кількістю голосів я нарівні
з конкуренткою — тоді увійшла в азарт»
Інспектор з кадрів «СігнетЦентру» Оксана Косянчук
стала переможницею
конкурсу «Великодні
традиції»
Учасники конкурсу публікували фотографії святкового столу,
великодніх корзинок та писали
про традиції святкування Великодня у їхніх родинах. За фото
голосували у вайбері та на телеграм-каналі «Сігнета» «Добрі
сусіди». Оксана отримала 236
голосів.
«Великдень — це завжди
приємні клопоти, запах свіжоспеченої паски. Напередодні
ми з мамою випікаємо паски.
До замісу тіста приступаємо
обов’язково з чистим серцем і
світлими думками. Коли паски
готові, робимо крашанки з різними візерунками», — писала
Оксана Косянчук у коментарях.
Взяти участь у конкурсі їй запропонували колеги.
«Спочатку я просто хотіла поділитися своїм великоднім настроєм. Проте як побачила, що
за кількістю голосів я нарівні з
конкуренткою — тоді увійшла

Фото надане «Сігнет-Центром»

Діана Редька

Оксана Косянчук показує набір для пікніка

в азарт, захотілося перемогти.
Колеги і друзі, батьки та рідні
дуже підтримували мене. Конкуренти були сильними. Коли
була різниця в один голос, то
я трохи нервувала», — з посмішкою згадує дівчина.
У її родині шанують традиції святкування Великодня.

Для участі у конкурсі Оксана
сфотографувала паски, які вона
спекла разом із матір’ю за старовинним рецептом.
«Коли печеш паску, мають
бути лише позитивні думки.
Якщо дівчина незаміжня, треба
при замішуванні тіста собі бажати гарного чоловіка, а ще —
собі і рідним здоров’я. Ми завжди з мамою переживаємо, щоб
паски вийшли гарної форми,
добре спеклися, не підгоріли.
У мами один і той же рецепт,
у неї є своя вже старенька, від
руки написана книга. Всі разом
фарбуємо яйця, готуємо смаколики. Здавалося б — турботи,
але вони такі приємні. А яке
то щастя, коли прокидаєшся
вранці на Великдень, а надворі — гарна погода, птахи співають. У повітрі витає справжній
дух свята. Збираються рідні
за столом, на душі невимовно
радісно», — розповідає Оксана
Косянчук.
Дівчина каже, що участь у
конкурсах брала неодноразово,
проте перемогла вперше. Вона
отримала подарунок — стильний набір для пікніка.
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«Пізня весна
не вплинула
на перебіг
посівної
кампанії»
У компанії «Сігнет-Центр»
весняна сівба закінчилася
13 травня, хоч і розпочалась
із запізненням
Діана Редька

«Пізня весна не вплинула на
перебіг посівної кампанії. Правда, холодна погода вплинула на
сходи, вони з’явилися дещо пізніше, ніж зазвичай», — розповідає заступник директора з рослинництва Микола Журавель.
Сівба
цукрових
буряків
на площі 3,3 тис га тривала
дев’ять днів, а 300 га ярого ячменю посіяли за півтора дня.
Цього року у компанії вперше посіяли соняшник.
«Сіяли
його
сівалками
Väderstad Tempo, тими, якими
сіяли цукрові буряки. Це сівалки точного висіву, швидкісні
та сучасні. Практично паралельно з посівом соняшника
за допомогою обприскувачів
вносили грунтові гербіциди
під цю культуру», — розповідає головний агроном Погребищенського відділення Юрій
Олійник.
Під соняшник у «Сігнеті»
відведено 5,5 тис. га. Посів кукурудзи було завершено 5 травня, під цю культуру відведено
16 тис. га. А 1,6 тис. га сої посіяли за три дні, сівбу завершили
13 травня.
Попри
нетипові
погодні
умови цієї весни, зусилля, докладені агрономічною та інженерною службами, дали гарні
результати.
«Всі культури зійшли добре.
Далі за планом — догляд за
рослинами, внесення гербіцидів, фунгіцидів та інших засобів захисту», — каже Микола
Журавель.

Фото надане «Сігнет-Центром»

Земельні ділянки і далі можна здавати в оренду

Процес посіву кукурудзи за допомогою
сівалки точного висіву
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Досвід

Як колишній моряк почав робити дерев’яні стільчики для дітей

«На наших стільчиках у дітей виробляється
правильна осанка»

«Ч

Фото надане Катериною Дейнегою

Колишній моряк
покинув прибуткову
професію заради
сімейного благополуччя.
З великого міста він
переїхав з родиною в село
та започаткував власну
справу. Тепер він робить
для дітей стільчики, які
допомагають сформувати
правильну осанку
Діана Редька

астину
свого
життя я пропрацював
на
торговельних
суднах. В якийсь момент зрозумів, що заробляння грошей — це
нескінченна круговерть. Вдома
мене чекає дружина з маленькими дітьми, а я знаходжусь у
плавучій тюрмі — так я називаю
судна, особливо зараз, у період
карантину, коли моряки не
мають можливості виходити на
берег. Загалом дуже мало моряків повертаються на сушу, адже
їм складно знайти там роботу,
та й звикають до достатку», —
розповідає Євген Дейнега.
Євген з дружиною були готові піти на деяке зниження
рівня доходів заради сімейних
цінностей.
«На суші інше життя, нижча
зарплата, і одна з моїх помилок,
яку я зрозумів надто пізно — це
те, що спочатку треба було вирішити, чим зайнятися, а вже
тоді кидати роботу», — говорить
чоловік.
Після повернення додому він
почав активно шукати справу,
якою хотів би займатися.
Спочатку допомагав товаришеві

«Мій товариш почав із того, що
дав оголошення в інтернеті про
виготовлення дитячих меблів.
На той момент він не мав ні
інструментів, ні навиків. Коли
з’явилося замовлення, він узяв
кредит, купив інструменти, матеріали і почав виконувати замовлення. Я долучився до роботи з ним. Це було довго та важко,
умови спартанські — якраз зима,
а приміщення не опалювалось,
але в нас було багато ентузіаз-

Доньки Євгена Дейнеги на стільчиках, які він виготовив

му, інтересу, бажання навчитися чомусь новому. Ми досягли
певних результатів, наші меблі
купували, але це не приносило
хорошого прибутку, тому товариш вирішив зупинити виробництво», — пригадує Євген.
Згодом сім’я переїхала з
квартири в Одесі в будиночок
у селі Саф’яни неподалік від
міста Ізмаїл. Євген облаштував
майстерню, купив базовий набір
інструментів і повернувся до
старої справи.
«Робота з деревом була мені
до душі. Вирішив робити дитячі
стільчики з дерева», — розповідає чоловік.
Ідею конструкції стільчика
взяв з іноземних сайтів. Такі
стільці не лише гарні, а й допомагають сформувати правильну
осанку.
«Діти можуть сидіти за столом на цьому стільці правильно.
Лікті будуть на столі під кутом
90 градусів. Коли ми зробили
стільчик своїм друзям, їхня
дитина сказала, що їй незвично, бо тарілка надто низько.
А насправді весь цей час вона
їла неправильно, сиділа за "дорослим" столом, і тарілка була
ледве не на рівні підборіддя. На
наших стільчиках у дітей виробляється правильна осанка.
Ноги повинні бути зігнуті під
кутом 90 градусів, проте ступні
мають не висіти, а знаходитися
на підставці для ніг. І сидіння,
і платформа для ніг можуть
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змінюватися, пересуватися залежно від зросту. Я зробив такі
стільчики своїм донькам, але на
них сидимо і ми з дружиною, а
інколи й гості», — каже майстер.

«Мій товариш почав із того,
що дав оголошення в
інтернеті про виготовлення
дитячих меблів»

Вигадав спеціальну сходинку

У домашній майстерні чоловік
працює понад рік, за цей час
виготовив більше 50 стільчиків.
Дизайн стільчиків Євген постійно модернізує та вдосконалює.
«Ми вирішили, що необхідна третя сходинка, найнижча.
Наймолодшій нашій доньці
півтора року. Якось ми побачили, що дитина хоче самостійно
сісти на стілець. Проте в такому
віці дитина аж ніяк до нього не
дотягнеться, вона може вилізти
на стілець лише з допомогою
батьків. Буває, що батьки через
надмірну турботу намагаються
позбавити дітей самостійності.
А ми, навпаки, це підтримуємо,
тому й вирішили вдосконалити
дизайн», — каже Євген Дейнега.
Матеріали для виготовлення
стільців замовляє в Ізмаїлі. Для
виготовлення одного стільця
витрачає до п’яти днів.
«Якось я порахував, що на
виготовлення стільця у мене
пішло б три повних дні: один
день — на виготовлення детаРедактор Мураховська В.О.
Відповідальний за випуск номера Мураховська В.О.
Тираж 8000 примірників, розповсюджується безкоштовно

лей, другий — на поклейку і
третій — на фарбування. Але в
мене сім’я, троє дівчаток — їм
то ліжко для ляльок зробити
треба, то ще щось. Вдома складно працювати, але в мене немає
цілі розбагатіти, я працюю для
душі і задоволення», — каже
майстер.
Дружина займається
реалізацією

За реалізацію продукції відповідає дружина Катерина, вона
веде сторінку в інстаграмі та
спілкується з клієнтами на
платформі ОLХ.
«Ми не застосовуємо рекламу
для просування наших виробів,
бо я за місяць роблю максимум
п’ять-шість стільців і до масового виробництва поки що не готовий», — розказує Євген.
Дерев’яні стільці, які виготовляє майстер, екологічно
безпечні, адже зроблені з мінімальним використанням клею.
Один стілець важить близько
семи кілограмів.
«Модель абсолютно безпечна, я відповідаю за те, що все
зроблено якісно. Наші стільці
екологічні, особливо якщо порівняти зі стільцями з фанери,
де в кілька разів більше клею.
Ми за те, щоб не фарбувати їх,
а залишити природний колір.
Покриваємо лише акриловим
лаком, він на водній основі. Цей
лак захищає від вологи. Загалом
попит на стільці є, і він зростає,
адже всі екотовари популярні»,
— каже Євген.
Він планує і надалі виготовляти стільчики такими ж партіями.
Розширяти виробництво не збирається, адже мріє ще втілити в
життя давню мрію — вирощувати овочі на власному городі.
«Я вкладаю любов, силу,
енергію, щоб дітлахам було
комфортно та зручно користуватися стільцями, тому бажання
займатися великим виробництвом немає. Інколи роблю,
крім стільчиків, підставки для
телефонів і підсвічники, але теж
небагато, орієнтуюся на попит»,
— говорить Євген.
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