
Одеські бабусі створюють модні 
аксесуари для молоді

Іванофранківець 
робить меблі  
з автомобільних 
запчастин
Стор. 4Стор. 6

Переможниця марафону 
отримала телефон

Лікарняні 
видаватимуть 
в електронному 
вигляді

Стор. 3

Далі на стор. 8

Далі на стор. 2
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Швачка проєкту Людмила Дмитрівна переглядає нові моделі сумок у модному журналі

апаратура, світлове та звукове 
оснащення, тому ми й подума-
ли: а чому б нам не дивитися 
кіно всією громадою? Заві- 
дувач клубу залюбки підтри-
мала ініціативу, ми підібрали 
сучасні фільми з українським 
дубляжем, зробили локацію в 
етностилі: біля берізок поста-
вили лавочки, постелили до-
моткані доріжки і влаштували 
показ фільмів», — розповідає 
Тетяна Романовська.

Дивитися кіно приходили ці-
лими сім’ями з маленькими діть-
ми, молодь і старші люди. Щоб 
зацікавити всіх, спочатку демон-
стрували мультфільми, а потім 
розпочинався показ фільму.

«Я була вражена тим, що це 
зацікавило не лише місцевих 
жителів. До нас приїжджали з 
Білилівки, Дерганівки, Княжи-
ків, Сахнів, Ружина». 

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.

«Пайовики 
активно 
укладають  
та переукладають  
із нами договори, 
бо довіряють»

Одеські студенти створили 
соціально відповідальний 
бізнес-проєкт Gudzyk, який 
залучає до виробництва 
людей старшого віку. 
Бабусі шиють сумки, 
гаманці та чохли для 
ноутбуків і отримують 
кошти окремо за кожен 
виріб
Лідія Дербага 

Засновниця проєкту 
— Юлія Котюк. Вона 
вже третій рік разом із 
п’ятьма друзями спів-

працює з «літніми бізнесмена-
ми» та допомагає їм заробити 
надбавку до пенсії.

«Якось я побачила в інтерне-
ті сумочку, прийшла до бабусі 
в гості і запропонувала поши-
ти таку ж. Ми зробили перший 
екземпляр, вийшло далеко не 
ідеально, але я зрозуміла, що 
бабуся може виготовляти такі 
речі, не маючи спеціальної осві-
ти», — пригадує Юлія.

Дівчина — активний член 
Enactus, організації, що базу-
ється на створенні некомерцій-
них соціально відповідальних 
проєктів.

Діана Редька

Жителі села Немиринці 
Ружинського району 
на Житомирщині ввели 
традицію: щочетверга 
переглядають фільм 
у кінотеатрі просто неба. 
Таку ідею подала староста 
села Тетяна Романовська

«Культура після карантину повинна відроджуватися, 
цього потребують усі»

Далі на стор. 7

«Кіно просто неба — тренд по 
всьому світу. У нас красивий 
Купальський парк біля Будин-
ку культури, є вся необхідна 

Діана Редька

Цього року «Сігнет» 
святкував десяту 
річницю з дня 
заснування. Всі роки 
діяльності агрохолдинг 
займає проактивну 
позицію в регіонах 
діяльності: розвиває 
інфраструктуру 
сіл, вкладає кошти 
в розвиток регіону 
та створює нові робочі 
місця

Дбає компанія і про добро-
бут своїх орендодавців та 
з кожним роком покращує 
комунікацію із власника-
ми земельних ділянок. Про 
це розповідає начальник 
земельного відділу ТОВ 
«Сігнет-Центр» Олександр 
Байдусь.

Зі скількома власниками 
паїв співпрацює компанія?

— На кінець 2020 року 
у нас було 8180 пайовиків, 
зараз — 8202, а це понад 
13 тисяч договорів оренди. 
Ми щотижнево переуклада-
ємо договори оренди більше 
як на 200 га земель, а від по-
чатку року це вже 4 тис. га. 



2 Новини Житомирщини У Немиринцях почали показувати кіно просто неба

«На щастя, постійно була 
хороша погода, лише раз ми 
завершили сеанс на пів години 
раніше, бо починалася гроза. 
Люди приходили із закусками, 
дружно все обговорювали. Така 
атмосфера єднала, адже кожен 
міг відчути себе частинкою ве-
ликої громади», — розповідає 
староста села.

Оголошення про показ фільму 
поширювали у фейсбуку, проте, 
як стверджує Тетяна Романов-
ська, у селі краще спрацювало 
сарафанне радіо. 

Вона додає: «Коли приходила 
в село, мене постійно запитува-
ли, чи не передумали наступно-
го четверга показувати фільм. 
Людям сподобалося, і це було 
для мене найкращою оцінкою».

Тетяна Романовська — ста-
роста чотирьох сіл: Немиринці, 
Сахни, Княжики і Зелене. Всьо-
го в них проживає 1012 чоловік. 
Жінка вважає, що найкраще 
згуртувати громаду можна зав-
дяки розвитку культури у селі.

«Культура після карантину 
повинна відроджуватися, цього 
потребують усі. Важливо, щоб 
працівники культури були у 
цьому зацікавлені. Треба, щоб 
на рівні держави, області та ОТГ 
розуміли, що сьогодні людям як 
повітря потрібна віддушина, по-
зитивні емоції. У Немиринцях 16 
років поспіль проходив фести-
валь "Купальські роси". Остан-
ній раз, у 2019 році, у нас було 
60 тис. людей. Це неймовірно 
красиве свято. Ми не відходимо 
від традицій наших пращурів 
і відтворюємо співанки і танці 
в тому вигляді, у якому вони 
дійшли до нас від стародавніх 
часів. "Купальські роси" — це 
презентація України усьому сві-
тові. Цього року фестивалити не 
можемо, бо збираються великі 
натовпи людей. Адже лише у те-
атралізованому дійстві "Магія 
купальської ночі" задіяно 500 
учасників. Останній раз на фес-
тивалі були 24 посли з різних 
країн. У нас було постійно ба-
гато журналістів з телеканалів 
та радіостанцій. Приїжджали 
продавці з етнопродукцією із 
Закарпаття», — розповідає Тетя-
на Романовська.

Хоча через карантин у Неми-
ринцях не можуть проводити 

«Культура після карантину повинна 
відроджуватися, цього потребують усі»

У Немиринцях діти розмалювали 120м муралів на тему поезії відомих українських поетів

фестивалі великих масштабів, 
маленькі свята для немирин-
ичан все ж таки організовують.

«Ми святкували 23 серпня 
День прапора. Людей зібралося 
багато, близько 500. Після кон-
церту ми влаштували дискотеку 
просто неба. Я стояла і спостері-
гала: танцювали всі, від моло-
дих до людей, яким 70 років», 
— говорить жінка.

Староста розповіла про те, які 
заходи заплановані на святку-
вання днів села.

«У Княжиках у рамках Дня 
села ми проведемо фестиваль 
вареників. У Сахнах буде фести-
валь "Сахнівська юшка". Госпо-
дині частуватимуть юшкою всіх 
охочих, показуватимуть свою 
майстерність, змагатимуться. Ми 
зробимо все, щоб це частування 
було безкоштовним. У Немирин-
цях є стародавня страва, якій 100 
років, вона називається вушка. 
На Дні села її готуватимуть. У нас 
є також громадські організації, 
там об’єднані люди, яким не бай-
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дуже, що відбувається у селі. От 
ми вирішили, що на дні кожного 
села ми проведемо конкурс на 
найкращу садибу. Представники 
ГО пройдуться по селу і визначать 
переможців. Будуть різні номіна-
ції: хто народився в цьому році, 
номінації старожилів. Я гучно 
назвала це фестивалем — але "Ку-
пальські роси" також починалися 
зі 100 чоловік, а потім дійшло до 
60 тисяч. Тому ми проведемо у 
кожному селі фестиваль. Людям 
обов’язково потрібно давати ра-
дість, тоді вони згуртовуються», 
— каже Тетяна Романовська.

Жінка вважає, що громада 
повинна дбати і про благоустрій 
села. Староста села закликає 
всіх жителів бути небайдужими 
та активними.

«Ми пишемо в ОТГ звернення 
з приводу перенесення сміттє-
звалища, з приводу того, що не 
ходить житомирський автобус, 
немає вуличного освітлення — 
люди збирають підписи і ми 
разом подаємо в ОТГ. Не вдалося 
— знову пишемо листи. Я вірю, 
що нам з кожним днем буде все 
краще разом працювати. Наразі 
ми пофарбували і відремонту-
вали пам’ятник воїнам Другої 
світової війни, будемо робити 
ремонт Будинку культури. Ви-
конком уже затвердив обрізку 
аварійних дерев. Людей, які по-
требують, маємо забезпечити 

дровами. На місці, де були чагар-
ники, ми садимо молоді дерева. А 
ще я дуже хочу, щоб біля кожної 
садиби вздовж дороги були квіти, 
це прикрашатиме вулиці села. 
Разом з ГО "Немиринці" ми готу-
ємо проєкт на екологічний грант. 
Прагнемо, щоб у нас були контей-
нери для сміття, маємо боротися 
зі стихійним сміттєзвалищем», — 
розповідає Тетяна Романовська.

У селі Немиринці та в довко-
лишніх селах чимало цікавих 
місцин для туристів. Наймасш-
табніша мета старости — розви-
ток туризму в селах.

«Ми з дітьми розмалювали у 
Немиринцях 120 метрів муралів 
— настінний розпис на тему пое-
зії Тараса Шевченка, Лесі Україн-
ки та Ліни Костенко. У нас є парк 
"Ян", де висаджено 36 сакур і 42 
магнолії. Є надзвичайно краси-
ва резиденція святого Миколая. 
Хочу, щоб ці місцини набирали 
ще більшої популярності. Між 
Немиринцями і Княжиками є так 
звані Немиринецько-Княжиків-
ські Карпати — це високі схили і 
спуски. Саме тут мають проляга-
ти туристичні маршрути. У Сах-
нах є панська садиба Абрамови-
чів. Ми знайдемо та запросимо у 
гості шляхтичів і меценатів. Але 
спочатку нам усім разом потріб-
но прибрати садибу від сміття і 
показати, що ми господарі, що 
ми поважаємо природу та істо-
рію. Ми будемо організовувати 
масштабні фестивалі та зустріча-
ти гостей. Робитимемо все, щоб 
люди веселилися, адже життю 
потрібно радіти», — каже Тетяна 
Романовська.

Початок на стор. 1

Староста Тетяна Романовська турбується 
про культурне відродження сіл
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«Споживачу немає з чого оби-
рати. Є дорога оливкова олія, 
а є соняшникова. А весь світ 
пропонує ще й інші види олій, 
наприклад ріпакову, сезамову, 
лляну», — каже експерт.

Ціна пляшки олії може сяг-
нути й 100 гривень. Зберігати-
ся цей продукт може близько 
року. Тому експерт радить 
купити на родину від 10 до 15 
літрів олії. Більше брати не 
варто, бо цей продукт може 
згіркнути і стати непридатним 
до споживання.

Яких змін чекати у вересні Новини

Варто запастися олією 

Люди збирають чи 
закуповують овочі, 
фрукти, ягоди, ку-
пують крупи, цукор, 

олію. Фрукти й овочі консерву-
ють, заморожують, сушать, 
складають у погреби, комори.

Овочі борщового набору 
найдешевші у вересні-жовтні. 
У цей час на оптових ринках 
найбільший вибір і найнижчі 
ціни. Картоплю продають у се-
редньому по 6-9 грн/кг, моркву 
— 7 грн/кг, буряк — 6 грн/кг, 
капусту — 5-6 грн/кг. Помідори 
продають по 30-35 грн/кг. Час-
ник коштує 90 грн/кг, цибуля 
— 7-12 грн/кг.

Соняшникова олія дорож-
чає й далі. Ціна пляшки вагою 
800 г — 65 грн.

Ціна на цукор тримається на 
рівні 27 грн/кг.

На сім’ю з трьох осіб достат-
ньо заготовити 200 кг картоплі, 
по 25 кг капусти, моркви, буря-
ка й цибулі.

«Запастися цього року варто 
олією. Ціна на неї росте і про-
довжуватиме зростати через 
малу конкуренцію на ринку. По 

Зросте мінімальна пенсія
З 1 жовтня 2021 року в 
Україні збільшать виплати 
для пенсіонерів, які досягли 
75 років.
Людям віком від 75 до 80 років 
встановили мінімальний розмір 
пенсії 2500 грн. Вони отримають 
доплату 400 грн, повідомляє 
пресслужба Мінсоцполітики. 
З 1 грудня виплати підвищать 
пенсіонерам від 65 років зі 
стажем 35 років для чоловіків і 
30 років для жінок. Мінімальний 
розмір пенсії зросте до 2600 грн. 
Для всіх категорій пенсіонерів 
підвищать рівень мінімальної 
пенсії з 1854 грн до 1934 грн.

суті, в Україні зникли невеликі 
фермерські господарства, які 
випускали олію, а ринок моно-
полізували великі виробники. 
За рік ціна на олію зросла на 
89%», — каже економіст Олег 
Пендзин.

На українському ринку всьо-
го кілька великих виробни-
ків, тому спекулювати цінами 
просто.

Дві третини українців 
роблять запаси на зиму, 
визначили в Асоціації 
постачальників 
торговельних мереж

Полтавка Олександра Шупа(праворуч) продає розливну олію. Пляшка коштує 56 грн
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Лідія Дербага

«За рік ціна на олію зросла 
на 89%»

Щоб відкрити людині лікарня-
ний, лікар вносить відповідний 
медичний висновок до системи 
охорони здоров’я. На підста-
ві цього висновку формується 
електронний лікарняний уже в 
іншій системі — на порталі Пен-
сійного фонду. Водночас людина 
отримує смс-повідомлення на 
свій телефон із номером сфор-
мованого лікарняного листка. 
А роботодавець може побачити 
цей лікарняний по кожному зі 
своїх працівників в особистому 
кабінеті на порталі Пенсійного 
фонду.

«Варто пам’ятати, що для 
оформлення такого лікарняно-
го потрібно надати код ЄДРПОУ 
компанії-роботодавця. Також 
можна самостійно зареєстру-
ватися на порталі Пенсійного 
фонду. Це дозволить слідкува-
ти за статусом власних лікар-
няних листків», — додає Ольга 
Петренко.

Як працює нова система та що 
зміниться для співробітників, 
які потрапили на лікарняний, 
розповідає директор з персо-
налу та комунікацій «Сігнета» 
Ольга Петренко: «Це нововве-
дення має дві цілі. По-перше, 
воно покликане мінімізувати 
зловживання, коли люди "ку-
пують" лікарняний. По-друге, 
за задумом розробників, нова 
система має полегшити процес 
отримання лікарняного листка 
та спростити процес його оброб-
ки. Цього року деякі співробіт-
ники зіткнулися з проблемою 
відсутності бланків лікарняних 
листків, що завадило людям 

своєчасно отримати виплати. 
Доводилося по кілька місяців 
чекати і додатково відвідувати 
медичний заклад, стояти в чер-
гах для отримання "папірця". 
Нова система має на меті вирі-
шити цю проблему».

Суть нововведень у тому, що 
лікарняний буде фіксуватися на 
двох електронних платформах. 
В електронній системі охоро-
ни здоров’я є реєстр медичних 
висновків. У ньому зберігається 
інформація про пацієнта і про 
його захворювання. Водночас на 
порталі Пенсійного фонду ство-
рюється електронний реєстр лі-
карняних листків. Він потрібен 
для призначення страхових ви-
плат людям, що потрапили на 
лікарняний. У реєстрі Пенсійно-
го фонду немає інформації про 
діагноз, є лише дані, що потріб-
ні для виплати: інформація про 
застрахованого та період його 
тимчасової непрацездатності. 

З 1 вересня в Україні почав 
діяти новий порядок 
видачі лікарняних листків. 
На зміну паперовим 
листкам тимчасової 
непрацездатності прийшли 
електронні
Лідія Дербага 

Лікарняні видаватимуть в електронному вигляді

Дозволять обрати спосіб 
виплати пенсії
З вересня можна відмовитися 
від доставки пенсій Укрпоштою. 
Натомість є можливість 
самостійно обрати для себе один 
із 44 банків, яким дозволено 
обслуговувати пенсіонерів, 
та отримувати виплату на 
карту. Для цього одержувач має 
подати відповідну заяву. Уже від 
2023 року Укрпошта припинить 
доставляти пенсію за місцем 
проживання. Обов’язок 
передадуть іншій організації, 
яка пройде конкурсний відбір.

Потрібно задекларувати 
доходи
До кінця вересня українці 
мають подати одноразову 
добровільну декларацію своїх 
активів, з яких не платили 
податки. Так легалізують 
прибуток та майно, заплативши 
за них збір. Задекларувати 
потрібно земельні ділянки, 
об’єкти нерухомості, транспортні 
засоби, предмети мистецтва 
та антикваріату, дорогоцінні 
метали, каміння, ювелірні 
вироби. До декларації також 
потрібно внести валютні 
цінності, зокрема, банківські 
метали, національну й іноземну 
валюту.
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Так хобі переросло у прибуткову 
справу. Я тоді якраз навчався, 
трохи працював, а у вільний час 
робив меблі і потрошки продавав 
їх. Згодом захотів цим зайнятися 
серйозніше, бо бачив, що є пер-
спективи. Тоді я розширив асор-
тимент, окрім столиків, почав 
робити годинники, дивани».

Наразі створення оригінальних 
меблів з автозапчастин — одне з 
основних занять Івана Стецюка. 
Окрім того, він займається рес-
таврацією антикварних меблів.

«У мене є своя майстерня тут, 
в Івано-Франківську. Спочатку 
це був гараж, а тепер — чотири 
приміщення загальною площею 
100 кв. м. Працюю не сам, у мене 
є команда», — каже Іван.

Деталі для меблів він купує 
на автобазарі та на просторах 
інтернету. Друзі та знайомі 
Івана також захоплюються ма-
шинами, тому часто допомага-
ють йому з реалізацією ідей та 

Чоловік створює меблі зі старих автозапчастинБізнес

«Зробив стіл із закинутого автомобільного диска»

Майстер доводить, 
що з автодеталей 
можна робити не 
лише клумби, а й 

столики, стільці та навіть го-
динники. Зараз його вироби 
прикрашають і автомайстерні, і 
будинки. 

«Мені дуже подобаються ма-
шини, зазвичай старі або дуже 
рідкісні, досить нетипові. Коли 
ще вчився у школі, завжди до 
них придивлявся. Якось поба-
чив на одній станції унікаль-
ний диск зі спортивної маши-
ни, який припадав пилюкою. 
Саме тоді я подумав: а що, коли 
дати цьому диску нове життя, 
прикріпивши зверху скло, та 
зробити з нього столик? Я тоді 
придбав той диск, його все одно 
не мали куди подіти, адже він 
був розкомплектований. Почав 
експериментувати — і все вийш-
ло», — пригадує Іван Стецюк.

Десять років тому, коли Іван 
зробив свій перший столик, ця 
справа була для нього лише 
хобі. Проте успішний продаж 
стола майже за 200$ надихнув 
чоловіка на створення бізнесу. 

Іван розповідає: «Я тоді зрозу-
мів, що моя робота подобається не 
лише мені, а й багатьом таким же 
автолюбителям. Люди побачили, 
що я можу щось цікаве створи-
ти, почали робити замовлення. 

Вирізане товсте скло кріплю до 
поршня, потім усе це фарбую», — 
розповідає Іван Стецюк.

Робота досить складна. Май-
стер зізнається: «Найважче 
— начистити деталі до блиску. 
Коли роблю столик з диска, 
полірую його так, що поверхня 
стає дзеркальною».

Кожен виріб по-своєму осо-
бливий і не схожий на інші.

«Мій улюблений — перший 
стіл з диска, тому що він був пер-
шим. Подобається мені також 
диван з американської машини 
80-х років, обтягнутий красивим 
червоним бархатом. Зазвичай 
машини тих років до наших часів 
не доживають, а цей диван був у 
дуже гарному стані, зручний, при-
ємний на дотик», — згадує Іван.

Майстер продає свої вироби 
через сторінку в інстаграмі.

«Наші клієнти — автолюбите-
лі. Чоловіки, які хочуть створити 
собі затишне "чоловіче царство" 
у гаражі, купують такі меблі. Є 
серед моїх клієнтів і ті, хто купує 
меблі для дому або на подарунок 
майстрам. Часто купують дівчата 
такі меблі на подарунок хлопцям. 
За кордон також продаю, ось два 
місяці тому купили крісло в Ні-
меччину», — розказує чоловік.

Приходять до Івана також і 
з власними ідеями. Такі замов-
лення він приймає залюбки. 

«Я тоді допомагаю клієнтам 
допрацьовувати ідеї з точки 
зору функціональності та вигля-
ду, часто робимо індивідуальні 
речі під інтер’єр приміщення», 
— пояснює майстер.

Ціна на дизайнерські меблі 
залежить від ціни запчастин. 

«Ціни у мене невисокі, стіл 
коштує в середньому 200-250 
доларів», — говорить Іван.
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Меблі зі старих автомобільних запчастин користуються попитом у любителів машин

з яєчної шкаралупи. Чоловік 
вирізьблює свої «витинанки» 
на шкаралупі гусячих, куря-
чих, страусиних і навіть пе-
репелиних яєць. Найчастіше 
– гусячих, бо вони оптимальні 
за міцністю і доступністю. Ві-
зерунок на шкаралупі майстер 
створює приблизно за 12 годин. 

Одяг і браслети з винних 
корків
Киянин Сергій Ткачук робить 
речі з таких корків. Весільні та 
коктейльні сукні, чоловічі жи-

Бізнес зародився під час дитячої гри

Георгій Ардотелі створює 
унікальні меблі з картону
Усе почалося з того, що до чоло-
віка підійшла маленька донька 
і попросила зробити їй власний 
трон. Під рукою з матеріалів 
була лише картонна коробка від 
пилососа, тож із неї Георгій і 
зробив свій перший витвір.

Столи, стільці, полички, 
шафи, лавки, ліжка з картону 
можуть прослужити майже рік. 

До того ж вони безпечні для 
навколишнього середовища, бо 
виготовлені з перероблених ма-
теріалів і згодом можуть послу-
жити сировиною для нових.

Такі меблі чудово підійдуть для 
тих, хто хоче швидко вмеблювати 
новий офіс чи квартиру. Меблі 
створені за принципом конструк-
тора. За словами власників компа-
нії, їх може зібрати навіть дитина. 

Мереживо з яєчної шкаралупи
Володимир Моторний з Пол-
тавщини створює мереживо 

Лідія Дербага

летки і «метелики», дамські су-
мочки, капелюшки і туфельки 
– далеко не межа фантазії тала-
новитого дизайнера. Для однієї 
сумки потрібно близько трьохсот 
корків. Створення сумки займає 
15 днів. Вся складність у тому, 
щоб підібрати однакові корки, 
адже вони бувають різних розмі-
рів. Коштує така «винна» сумка 
від шести до 30 тисяч гривень. 
За словами дизайнера, сумка з 
пробок легша за шкіряну. А от 
весільна сукня важить від вось-
ми до десяти кілограмів.

Три незвичних бізнеси,  
які працюють в Україні

пошуком деталей.
«У маленькому місті інфор-

мація поширюється швидко, і 
вже всі знають, чим я займаю-
ся. Мені часто підказують, де 
знайти деталі для моїх майбут-
ніх виробів. Знають мої смаки, 
те, що я шукаю запчастини 
від нетипових машин, оригі-
нальних. Диванчики роблю з 
машин дорогих комплектацій 
або зі старих машин, але коли 
автомобільні крісла в дуже гар-
ному стані. Мені також потрібні 
цікаві автомобільні диски. Кор-
зина зчеплення підходить для 
настінного годинника, з розпо-
дільного валу роблю рамку для 
картини», — каже майстер.

Процес перетворення мотло-
ху на дизайнерський виріб три-
ває близько тижня.

«Щоб зробити столик, потріб-
но знайти гарний моторний блок. 
Потім треба розібрати його та 
повністю витягнути всі деталі: 
колінвали, поршні. Потім я під-
бираю поршень із шатуном, ви-
ставляю на блок зверху та прива-
рюю, і згодом прикріпляю скло. 

Іванофранківець Іван 
Стецюк створює незвичайні 
предмети інтер’єру зі 
старих автозапчастин. 
Чоловік шукає старі деталі 
машин 90-х років, які 
припадають пилюкою, 
та перетворює їх на меблі, 
що прикрашають оселі 
чи гаражі автолюбителів
Лідія Дербага

«Найважче — начистити 
деталі до блиску»
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і я запропонував його вирізати, 
якщо нам нададуть матеріали. 
Купили електролобзик і почали 
тренуватися, спершу — на парка-
ні. Сто років тому декор робили 
наймані робітники, які різали 
узори лучковими пилами. У нас 
же із сучасною технікою процес 
ішов значно швидше».

Наразі за сприяння команди 
проєкту відновили мереживо 
п’яти будинків. Оскільки майже 
всі такі будинки — жилі, перед 
реставрацією завжди доводить-
ся домовлятися з власниками, а 
це іноді дуже складно.

 
Мріють запровадити моду 
на мереживо
«На ще одному будинку, на про-
хання власників, ми зробили 

«Людей у цю архітектуру потрібно закохати»

Усе почалося 2018 року 
з онлайн-музею. З 2019 
року одним із ключо-
вих занять є реставра-

ція мережива на старовинних 
будинках.

«Ці будинки безжально зни-
щуються та зникають. Щоб їх збе-
регти, потрібно зробити дві речі: 
привернути увагу до проблеми 
та повернути повагу людей до 
цієї архітектури та її оздоблен-
ня. Людей у цю архітектуру по-
трібно закохати, бо є й такі, що 
не проти знесення. Проблема в 
тому, що будинки з дерева старі 
та потребують догляду, інакше 
вони швидко руйнуються. Госпо-
дарі не завжди можуть за ними 
доглядати. Якщо ці будинки пе-
ретворити на загальновизнану 
принаду Чернігова, тоді є шанс, 
що й влада почне щось робити 
для їх збереження, а не лише 
активісти», — розповідає ідеолог 
проєкту «Дерев’яне мереживо 
Чернігова» Станіслав Іващенко.

У музеї представлено 200 ста-
ровинних будинків Чернігова, 
і ще близько сотні — з 19 насе-
лених пунктів, розташованих 
неподалік.

«Чернігів — єдине велике 
місто в Україні, яке досі зберігає 
таку забудову. Будучи веб-диза-
йнером, я розумів, яким чином 
ці будинки можна зберегти вір-
туально. Разом з друзями ми 
створили онлайн-галерею та 
карту найцікавіших будинків. 
Потім ми поєднали більшість 
точок на карті та створили ту-
ристичні маршрути, якими 

можна легко скористатися, на-
віть зовсім не знаючи міста", — 
розказує Станіслав.

Найскладніше — це пошук іс-
торичних відомостей про ці сто-
річні будинки, каже Станіслав. 

Він пояснює: «Всі історичні пе-
рипетії призвели до того, що на 
сьогодні збереглося дуже мало 
інформації про те, кому ці бу-
динки належали. Дані збираємо 
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Будинки, прикрашені дерев’яним мереживом, популяризують на Чернігівщині

по крихтах. Іноді маємо одне-два 
речення про будинок, рідше — 
цілу історію з подробицями, хто 
там жив із самого початку».

«Оздоблення дерев’яних бу-
динків різьбленням притаман-
не не лише Чернігівщині. Воно 
поширене від Польщі й до За-
байкалля. На теренах України 
воно є в Карпатах і на Поліссі. 
Північ Чернігівщини та Сумщи-
ни — це райони з високою кон-
центрацією такого різьблення. 
На Житомирщині, Рівненщині 
чи Волині, де так само будува-
ли, його чомусь значно менше», 
— говорить Станіслав Іващенко. 

Він також пояснює, чим від-
різняється карпатське різьблен-
ня від поліського: «Будова самих 
будинків інша, тож і планування 
та вимоги до оздоблення також. 
У нас прикрашають майже всі 
частини будинку. У Карпатах за-
звичай такого немає. Там часто 
оздоблюють центральний фрон-
тон, тобто трикутний дашок, 
роблять на ньому величезне 
красиве різьблення».

Безкоштовно відновили 
кілька будинків
Крім популяризації старовин-
них будинків, команда Станісла-
ва почала займатися відновлен-
ням головної їхньої особливості 
— мережива. Не маючи ні досві-
ду, ні інструментів, вони ініцію-
вали безкоштовне відновлення 
декору на старому будинку.

«У 2019 році нас запросили на 
толоку. Тоді ми зібралися у селі 
Старий Білоус відновлювати са-
дибу одного роду, після того як 
там 80 років була школа. На ча-
стині будинку не було мережива, 

мереживо "з нуля". Це інший на-
прямок діяльності проєкту, який 
я хочу активніше просувати 
найближчим часом. У Чернігові 
сотні дерев’яних будинків, дале-
ко не всі прикрашені мереживом. 
Можна продовжувати традицію 
оздоблення мереживом усіх бу-
динків, вирізати на основі ста-
рих орнаментів, які вже існують 
по місту, або вигадувати нові, які 
стилістично підходять», — каже 
засновник проєкту.

Останній будинок, над яким 
працював Станіслав, належав 
роду відомої солістки гурту 
Onuka. На момент написання 
цієї статті команді Мережива 
вдалося домовитися про віднов-
лення дерев'яного різьблення 
на ще одному старовинному 
чернігівському будинку, а отже, 
найближчим часом історія про-
єкту отримає новий виток.

«Заохочуємо власників звер-
татися до нас, тому що збираємо 
історичні дані про ці будинки. У 
тому числі запрошуємо людей, 
якщо в них є якісь плани з рестав-
рації мережива, бо ми можемо 
їм допомогти в цьому. Працюємо 
у партнерстві з «Чернігівською 
політехнікою», там для нас вирі-
зають усе на станках. У команді 
шість людей. Окрім них є багато 
волонтерів, що працюють із сай-
том, відео, реставрацією», — го-
ворить  чоловік.

Проєкту допомагає також 
Чернігівська філармонія, яка 
надає риштування. Адже бу-
динки зазвичай високі, і дістати 
до даху на звичайній драбині 
складно.

«Ми ніколи не знаємо, звід-
ки прийде допомога. Але вона 
є постійно. Радіємо, що все 
більше туристів приїздять 
саме за пам’ятками дерев’яної 
архітектури нашого міста. Це 
означає, що інформація поши-
рюється», — каже Станіслав.

Чоловік також мріє популя-
ризувати мереживо досить нез-
вичайним способом: він вважає, 
що дерев’яне мереживо може 
бути оригінальною ідеєю для 
татуювання. 

«Красиві орнаменти мережи-
ва можна переносити на люд-
ські тіла. Я навіть зробив колаж, 
де на одному фото зображене 
мереживо на будинку, а на ін-
шому — такий же орнамент, але 
вже як татуювання на руці», — 
розповідає Станіслав.

У Чернігові працює проєкт 
«Дерев’яне мереживо 
Чернігова», навколо якого 
об’єдналися волонтери, 
щоб зберегти дерев’яну 
архітектуру регіону

У музеї представлено 
200 старовинних будинків 
Чернігова
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Волонтери допомагають прикріпити 
мереживо на будинок

Діана Редька

«Сто років тому декор робили 
наймані працівники, які 
різали узори лучковими 
пилами»
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Директор Білилівської гімна-
зії Василь Ямковий розповідає, 
що завдяки «Сігнету» в гімна-
зії зробили ремонт у класах та 
їдальні. 

«Ми оновили стіни у їдальні, 
закупили умивальники, зроби-
ли санітарний вузол для співро-
бітників. Закупили також нове 

Як проходив марафон на знання компаніїКомпанія

Як «Сігнет» допомагає школам готуватися 
до початку навчального року

До початку навчаль-
ного року компанія 
допомагала школам 
створювати комфорт 

для дітей, ремонтуючи примі-
щення та закуповуючи меблі.

Один із навчальних закладів, 
на ремонт якого «Сігнет» виді-
лив кошти — Ягнятинська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів. 

Директор школи Надія Гуща 
розповідає: «Ми від компанії 
отримали допомогу в розмірі 85 
тис. грн. Склали кошторис, за 
ці кошти нам мають поставити 
вікна, двері, унітази у санвузли. 
Ми дуже вдячні за допомогу, 
адже школа у нас велика, бу-
квально все потребує ремонту. 
Дуже цінуємо таких партнерів, 
які готові допомогти школі».

обладнання у їдальню, бо рані-
ше там харчувалося 100 людей, 
а зараз — 220. Зробили також ка-
налізацію і водопостачання. На 

Першокласники Андрушківського ліцею ім. Вітрука отримали подарунки від «Сігнета»
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нашу школу було виділено 107,5 
тис. грн. Я цьому дуже зрадів, 
компанія нас дуже виручила. 
"Сігнет" не вперше допомагає 
нам, я вдячний за таку співпра-
цю, за те, що допомагають "під-
німати" школу», — каже дирек-
тор Білилівської гімназії.

Традиційно на свято першого 
дзвоника «Сігнет» вручає по-
дарунки першокласникам. Цьо-
горіч 152 першокласники з 16 
шкіл у регіонах діяльності ком-
панії отримали набір шкільного 
приладдя. 

«У набір входять зошити, 
папка, пенал, олівці та інше, 
все те, що потрібно маленьким 
школярам. Подарунків першо-
класникам ми закупили на суму 
59 тис. грн. А задля підтримки 
фізичного здоров’я дітей ми що-
року купуємо школам футбольні 
м’ячі. Цього року закупили по 
шість м’ячів у 17 шкіл, на що 
витратили 34 тис. грн», — каже 
заступник генерального дирек-
тора зі зв'язків із громадські-
стю ТОВ «Сігнет-Центр» Ольга 
Бабійчук.

З турботою про майбутні 
покоління «Сігнет» щороку 
в рамках програми 
соціальної відповідальності 
виділяє чимало коштів 
на підтримку сільських 
закладів освіти та розвиток 
дітей
Діана Редька

«Задля підтримки фізичного 
здоров’я дітей ми щороку 
купуємо школам футбольні 
м’ячі»

компанією «Сігнет» знайома 
добре, оскільки три роки тому 
працювала там на цукровому 
заводі інженером-технологом.

«У "Сігнеті" я працювала у 
2017-2018 рр., потім вийшла 
заміж, і мені довелося переїха-
ти. Але на сторінку "Сігнета" у 
фейсбуку все одно була підпи-
сана, побачила, що проводять 
марафон, і вирішила взяти 
участь», — каже переможниця 
конкурсу.

Ділиться Марія також сво-
їми спогадами, пов’язаними з 
компанією. 

«Мені дуже подобалося пра-
цювати у "Сігнеті". Нам вчасно 
платили зарплату, були хороші 
умови праці та ставлення ке-
рівництва. Моїм начальником 
була Алла Михайлівна, дуже 
приємна жінка. Я з багатьма 
колегами спілкуюся й сьогодні. 
Мені сподобалося проживан-
ня в гуртожитку, умови були 
класні. А ще коли я не працю-
вала там, а тільки приїхала на 
співбесіду, мені оплатили до-
рогу. Це мене дуже здивувало. 

Переможниця марафону отримала телефон

Завдання для учасників — обра-
ти правильний варіант відпові-
ді та вказати його в коментарях 
під публікацією. Запитання ма-
рафону стосувалися основних 
досягнень компанії за всі роки 
діяльності з кожного напрямку 
виробництва. Щоб перемогти, 
треба було дати правильні від-
повіді на всі п’ять запитань. 
Головний приз — смартфон 
Samsung Galaxy M12.

У марафоні взяло участь 
понад 100 учасників, 27 із них 
дали правильні відповіді на всі 
запитання. За допомогою гене-
ратора випадкових чисел визна-
чили переможницю конкурсу. 
Нею стала Марія Кузява. 

Жінка розповідає: «Коли я 
побачила, що перемогла, спо-

чатку не повірила. Неоднора-
зово брала участь у конкурсах, 
проте ніколи не вигравала».

Марія проживає у місті 
Кам’янка Черкаської області. З 

Діана Редька

Було приємно, адже доти ніко-
ли компанії, куди я їздила на 
співбесіду, не повертали кошти 
за дорогу. Я завжди "Сігнет" 
ставлю у приклад як компанію, 
яка не обдурює людей. Про неї 
у мене лише приємні спогади», 
— згадує жінка.

Для того, щоб відповісти на 
запитання марафону, Марія 
Кузява читала новини на офі-
ційному сайті компанії.

«На запитання про цукро-
вий завод мені було не складно 
відповісти, бо мені колись роз-
повідали співробітники. Що не 
знала — шукала на сайті компа-
нії. Робила це не лише для того, 
щоб на питання відповісти, 
було цікаво дізнатися більше 
про компанію. Я також регуляр-
но читаю газету "Добрі сусіди"», 
— розповідає Марія.

Жінка каже, що телефоном 
користуватиметься сама. 

«Якраз думала про покупку 
нового телефона, а тут так по-
щастило», — говорить перемож-
ниця марафону «В десятку» 
Марія Кузява.

Ф
от

о 
н

ад
ал

а 
М

ар
ія

 К
уз

яв
а

Марія Кузява зі смарфоном Samsung Galaxy 
M12

На сторінці «Сігнета» 
у фейсбуку до дня 
десятиріччя компанії 
проходив марафон 
«В десятку». Протягом 
п’яти днів публікували 
по одному питанню з 
варіантами відповідей



7Як змінилася співпраця з пайовиками Робота
«Ми як підприємство розвиваємося, і паралельно цей 
розвиток відчутний у відносинах між нами та пайовиками»

Пайовики активно укладають 
та переукладають із нами дого-
вори, бо довіряють.

Яких принципів у роботі з 
орендодавцями дотримується 
«Сігнет»?

— Прозорість — один із прин-
ципів роботи компанії. Виплата 
орендної плати здійснюється у 
двох формах: грошовій (лише на 
банківську карту) та натураль-
ній. Останню «Сігнет» видає 
власникам земельних ділянок 
тільки після збору врожаю. Ми 
не лише виплачуємо орендну 
плату в строк наприкінці року, а 
й здійснюємо виплати за поточ-
ний рік, починаючи з лютого. 
Робимо все своєчасно, прозоро, у 
нас немає чорної бухгалтерії чи 
прихованих платежів, ми за все 
сплачуємо податки. Виплати у 
нас ведуться окремо по кожно-
му пайовику, і за запитом пайо-
вика ми можемо надати довідку 
по виплатах. У разі виникнення 
складних життєвих обставин 
орендодавець може звернути-
ся до нас та отримати орендну 
плату авансом, за три роки на-
перед. Стараємося всі заявки 
розглядати вчасно, якомога 
швидше реагувати на звернен-
ня пайовиків. Ми створили чи-
мало каналів комунікації, через 
які можна з нами зв’язатися.

Як змінилася комунікація 
між пайовиками і компанією? 

— Якщо порівнювати по-
чаток діяльності компанії і 
сьогодення, то ми стараємося 
стати ближчими. Щоб орендо-
давці могли легко зв’язатися з 
працівниками «Сігнета», ще у 
2019 році було створено гарячу 
лінію. Вона працює за теле-
фоном 0-800-303-036. Дзвінки 
безкоштовні. Зателефонував-
ши, пайовики можуть отримати 
відповіді на будь-які питання, 
що стосуються термінів дії до-
говорів оренди, строків випла-
ти орендної плати, відсоткової 
ставки, особливостей оформлен-
ня документів, надання додат-
кових послуг пайовикам тощо. 
Також уже третій рік існує газе-
та «Добрі сусіди», яку розповсю-
джують безкоштовно у селах, де 
«Сігнет» орендує землі.

Я розумію, що старші люди 
все-таки хочуть зійтися на збо-
рах задля живого спілкування 

з керівництвом компанії. Але 
карантинні обмеження внесли 
свої корективи. Тому ми, власне, 
і створили різні канали комуні-
кації, щоб охопити абсолютно 
всіх землевласників. Для тих, 
хто має смартфони та інтернет, 
ми створили вайбер- та теле-
грам-канал, де наші фахівці 
дають корисні поради стосовно 
різних земельних питань. Ну 
і, звісно, у фейсбуку та ютубі 
можна подивитися, чим живе 
компанія, як розвивається.

У разі виникнення будь-яких 
питань пайовики можуть теле-
фонувати або до менеджера із 
соціальної роботи в своєму селі, 
або на гарячу лінію. Також ми 
надсилаємо пайовикам корисну 
інформацію через смс-розсилку. 
Наприклад, пайовики отриму-
ють смс-повідомлення, коли 
буде видача орендної плати в 
певному селі. Це дозволяє опе-
ративно донести інформацію до 
людей.

«Сігнет» пропонує своїм 
пайовикам багато додаткових 
послуг. Яких саме?

— Ми пропонуємо безкоштов-
ну оранку присадибної ділянки 
до 0,2 га навесні або восени. Па-
йовики також можуть взяти без-
коштовно тюки соломи, сплачу-
ють лише за транспортування. 
Також по можливості всім орен-
додавцям вручаємо новорічні 
подарунки. У разі смерті пайо-
вика компанія надає матері-
альну допомогу в розмірі 2 тис. 
грн на поховання, а також допо-
магає з транспортом. «Сігнет» 
допомагає і з пере оформленням 
спадщини.

Чи часто люди передають 
землю у спадок?

— Зараз досить часто пере-
дають землю у спадок у зв’язку 
з тим, що більшість пайовиків, 
які отримували земельні наділи 
— люди похилого віку. Сьогодні 
великий відсоток пайовиків — 
це спадкоємці попередніх влас-
ників. Якщо пайовик оформляє 
спадщину самостійно, ком-
панія компенсує всі витрати. 
Орендодавці також можуть 
звернутися до наших фахівців, 
які переоформлять спадщину 
безкоштовно.

Чи впроваджує компанія 
новації, що стосуються зе-
мельного відділу? Яким чином 
вони покращують роботу?

— «Сігнет» дбає про оформ-
лення належним чином усіх 
документів на землю. Аби 
упорядкувати весь земельний 
банк, в компанії минулого року 
запустили нову земельну про-
граму ProZemli від компанії 
SmartFarming. З допомогою цієї 
програми ми чітко побачили ре-
альний стан нашого земельного 
банку. Одна справа — укласти 
договір оренди, інша — обробити 
ці поля і виростити продукцію, 
щоб компанія отримала прибу-
ток. Система дає можливість не 
лише вивести цифрові дані, а й 
візуалізувати всі наші ділянки. 
Це допомагає побачити недолі-
ки в оформленні нашого земель-
ного банку та відслідкувати всі 
ризики.

Які цілі ви ставите перед 
собою на найближчі два-три 
роки як керівник земельного 
відділу «Сігнета»?

— Законодавство змінюється, 
тому й ми повинні підлаштову-
ватися. Працюємо над розробкою 
технічної документації та при- https://cutt.ly/ds-tg

Телеграм
https://cutt.ly/ds-vb

Вайбер

Начальник земельного відділу ТОВ «Сігнет-
Центр» Олександр Байдусь каже, що 
задоволений співробітництвом із пайовиками. 
Люди переукладають договори після десяти 
років співпраці, а це значить, що довіряють
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«Створили різні канали 
комунікації, щоб 
охопити абсолютно всіх 
землевласників»

своєнням усім ділянкам кадас-
трових номерів, щоб вони були 
внесені до державного кадастру, 
відображалися на публічній ка-
дастровій карті. Також ми оформ-
люємо всі проєктні польові доро-
ги, які знаходяться між паями. 

Дороги вносяться до державного 
кадастру, їм присвоюється када-
стровий номер, на кожну дорогу 
укладається відповідний договір 
з ОТГ і сплачується орендна плата 
до місцевого бюджету. Також у 
«Сігнеті» проходить кампанія з 
пролонгації договорів оренди. Це 
свідчить про те, що пайовики, які 
пропрацювали з нами всі десять 
років, бачать у компанії стабіль-
ність, надійність, вони кажуть: 
«Там, де труба — це цукровий 
завод, значить, там "Сігнет". Ми 
бачимо, де компанія розташова-
на, знаємо директора, є до кого 
звернутися». Я думаю, що всі ці 
фактори і викликають довіру, 
впевненість наших пайовиків у 
завтрашньому дні.

Початок на стор. 1

«Орендодавці можуть 
звернутися до наших 
фахівців, які переоформлять 
спадщину безкоштовно»
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свою ідею цим пенсіонеркам, 
тоді багато хто захотів із нами 
працювати. Про нас також на-
писали в газеті "На пенсії", було 
дуже багато дзвінків», — розпо-
відає Юлія.

Зараз у проєкті беруть участь 
чотири бабусі, середній вік яких 
— 65 років. Всі вони виготовля-
ють вироби у себе вдома на влас-
них швейних машинках. Коман-
да проєкту повністю забезпечує 
їх матеріалами, а також навчає.

«Ми вміли продати, гарно 
сфотографувати продукт, але на 
швейному виробництві не так 
добре розумілися, як наші ба-
бусі, тому ми чудово доповнили 
одні одних. Дизайном виробів 
займаюся я. Коли бачу цікавий 
дизайн чохла або сумочки, звер-
таюся до своєї бабусі, ми роз-
робляємо технологію пошиву, а 
тоді йду до інших бабусь і пока-
зую їм усе. Це не забирає багато 
часу, бо вони і так добре знають, 
як краще зробити. А от коли по-
чинаємо з бабусею розробляти 
нову модель, це займає більше 
часу, адже ми маємо детально 
розробити кожен виріб, виго-
товити тестові варіанти. Моя 
бабуся живе у Новограді-Волин-
ському, тому ми з нею працюємо 
онлайн, а решта бабусь із Одеси, 
ми до них приходимо додому», 
— каже Юлія.

Gudzyk позиціонує себе не 

Студенти залучили пенсіонерок до бізнес-проєктуДосвід

Одеські бабусі створюють модні аксесуари для молоді
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Юлія розказує: «Оскільки я 
була членом цієї організації, 
у мене була команда таких же, 
як і я, натхненних студентів. 
Я прийшла, виклала ідею по-
шиття сумок, мене у команді 
підтримали — і так усе розпоча-
лося. Ми розуміли, що нашим 
українським бабусям потріб-
но покращувати матеріальне 
становище, адже на пенсію їм 
складно прожити. А от вільного 
часу у бабусь багато, і чимало з 
них люблять щось робити сво-
їми руками. З самого початку 
ми ставили собі за мету зроби-
ти саме соціальний проєкт, де 
заробляли б не ми, а цільова 
аудиторія, якій це потрібно. Але 
коли ми вийшли з організації, 
то зрозуміли, що нам також не-
обхідний заробіток, і вирішили 
активно розвивати проєкт і зро-
бити з цього бізнес».

Бабуся Юлії Котюк була пер-
шою в команді. З нею дівчина 
почала розробляти весь асорти-
мент товарів.

«Стартовий капітал був дуже 
маленьким — близько 600 грн. 
Я закупила матеріали, і ми з 
бабусею пошили перші десять 
сумочок. Я тоді нічого їй не 
заплатила, і, звісно, вона б не 
взяла у мене ніяких коштів. Ми 
продали всі ці сумочки, а отри-
мані кошти вклали у розвиток 
справи», — згадує засновниця 
проєкту. 

Залучити до проєкту бабусь, 
які б шили сумки та чохли, було 
непросто.

«Ми з командою вийшли на 
вулиці і питали у перехожих: 
"Ви вмієте шити?". Після такого 
опитування ми зрозуміли, що 
набрати команду буде складно. 
Багато жінок думали, що ми 
хочемо їх обманути. Деякі поя-
снювали відмову поганим зором 
або завантаженістю на дачі. На 
роботу брали тих, хто має швей-
ну машинку і вміє шити. Згодом 
ми сконтактували з "Добрим обі-
дом" — це організація, яка без-
коштовно годує обідами, органі-
зовує медичні огляди та навіть 
навчає англійської мови людей 
пенсійного віку, які отримують 
малу пенсію. Ми презентували 

лише як соціально відповідаль-
ний проєкт, а й екологічний, 
оскільки матеріали, з якого 
шиють вироби бабусі — екофетр, 
а його виготовляють із переро-
блених пластикових пляшок.

«Коли ми починали працю-
вати, нам багато хто говорив: 
"А чому ви не хочете в’язати?". 
Чомусь усі вважають, що бабусі 
обов’язково мають плести. Але 
тоді ми були б стереотипним 
проєктом, який нічим би не ви-
ділявся серед інших, тому ви-
рішили шити з фетру. Чому не 
зі шкіри? Якісну штучну шкіру 
знайти складно, а натуральна 
не підходить, ми ж себе позиці-
онуємо як екологічний проєкт. 
Ми тестували різні тканини, 
але зупинилися на екофетрі, бо 
він штучний і на ньому легко 

тестували, але якість того варта. 
Це корейський фетр, проте ми 
працюємо з українськими по-
стачальниками», — розказує 
Юлія.

Бабусі отримують фіксова-
ну плату за кожен виріб. Щоб 
пошити одну сумку або чохол, 
потрібно приблизно три години. 
Засновниця проєкту розповідає: 
«Бабуся в середньому заробляє 
100-200 доларів за місяць. Най-
частіше у нас замовляють чохли 
для ноутбуків. Якщо замовлень 
небагато, ми можемо відправити 
виріб замовнику в той же день. 
Але в середньому на це йде від 
одного до трьох робочих днів».

Чохли, сумочки та гаманці 
можна замовити на сайті про-
єкту, у фейсбуку та інстаграмі. 
Також товари бренду представ-
лені на сайті Rozetka та міжна-
родній платформі Etsy.

«Більшість наших покуп-
ців — жінки віком 25-30 років, 
які цінують екологічність та 
оригінальний дизайн. Також у 
нас можливі індивідуальні за-
мовлення. Чохли на ноутбуки 
шиємо за розмірами конкретно-
го ноутбука, але за необхідно-
сті можемо додати, наприклад, 
кишеньку», — говорить Юлія 
Котюк. 

Особливість бренду Gudzyk 
також у тому, що ці вироби з 
душею, енергетикою від бабусь. 

Дівчина пояснює: «У нас по-
зитивний проєкт, тому ми цим 
позитивом стараємось ділитися 
з клієнтами. Бабусі розповіда-
ють повчальні життєві історії, 
наприклад, історії кохання або 
про те, як у родині відзначають 
свята».

Команда проєкту планує 
поступово розширювати асор-
тимент товарів і давати роботу 
охочим бабусям по всій Україні.

«Мріємо, щоб Gudzyk став 
таким проєктом, до якого могла 
б долучитися бабуся з будь-яко-
го міста. Коли ми бачимо вдячні 
очі бабусь, це ще більше мотивує 
нас до праці. Ми дуже суворо 
контролюємо якість наших ви-
робів, хочемо, щоб кожен клієнт 
був задоволений», — розпові-
дає засновниця проєкту Юлія 
Котюк.
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Таку  сумку можна пошити за  три години. Фетр — екологічний матеріал, зручний для пошиття
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Екологічні гаманці найчастіше купують жінки 
віком  25-30 років

«На вулиці підходила  
до пенсіонерок і питала:  
"Ви вмієте шити"?»

Початок на стор. 1

вчитися. Щось неправильно 
— розпоров і заново пошив, на 
фетрі не залишаються сліди від 
голки. Хоч він і набагато дорож-
чий за інші матеріали, котрі ми 


