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Показали старовинні традиції,
пов'язані з подушками

Спеціалісти
компанії «СігнетЦентр» навчили
студентів
керувати сучасною
агротехнікою

У селищі Попільня
Житомирського району
25 вересня пройшов
фестиваль декоративноприкладного мистецтва,
який не має аналогів в
Україні: «Подушка Fest».
Це вже другий фестиваль,
присвячений подушці,
а перший відбувся
у 2019 році

Студенти Верхівнянської
філії Житомирського
агроколеджу
повернулися на
практичні навчання до
компанії «Сігнет-Центр»

«М

Діана Редька

и
давно
планува ли
провести
фестиваль у
Попільні. У 2018 році наш творчий колектив "Гук" запросили
на конкурс у Париж, де він отримав першу премію. За це нам
обласний департамент культури запропонував допомогу в
розробці сценарію для першого
фестивалю. Темою фестивалю
обрали подушку, оскільки вона
є атрибутом багатьох українських обрядів та вважається
оберегом. Наш фестиваль — єдиний в Україні, що охоплює не
всі народні традиції та звичаї,
а вузьку тематику», — розповідає начальник відділу культури, молоді, спорту, соціального
захисту та охорони здоров’я

Фото надане Петром Боровським

Діана Редька

Народний ансамбль «Гук» на фестивалі «Подушка Fest» у Попільні

Попільнянської селищної ради
Петро Боровський.
Готувалися до фестивалю
три місяці.
«Дуже багато зробили за час
підготовки працівники культури та майстри. Наш комітет
збирався для обговорення ідей
більше 20 разів, хотіли зробити фестиваль максимально
цікавим для глядачів. Гадаю,
нам це вдалося», — каже Петро
Боровський.

«Подушка Fest» показав, наскільки багата культура Попільнянщини на звичаї, традиції, а
також на талановитих людей.
«Звісно, на фестивалі повинні
бути і смаколики, і ігрові зони
для дітей — про це все ми подбали, але це супутнє. Головна мета
— показати людям "родзинки"
наших місцевих традицій, що
стосуються подушок.
Далі на стор. 2

«Соусів, які б я зробила і вилила, у мене не було,
всі вдавалися»
Іванофранківка Юлія
Гомеляк готує соуси за
власними рецептами.
Окрім традиційних, має
рецепти досить незвичних:
бруснично-грушевого,
калинового, сливовобананового, диннообліпихового соусу
з родзинками та інших
Діана Редька

«Ще з самого дитинства люблю
додавати до всіх страв спеції,

мені їх бракує в нашій традиційній українській кухні.
Минулого літа багато експерементувала і зготувала багато
різноманітних соусів. З цього
все й почалося», — розповідає
Юлія Гомеляк.
Готує вона виключно за авторськими рецептами.
«Любов до кулінарії у мене
в крові — бабуся дуже смачно
готувала традиційні українські
страви, мама досі полюбляє по-

експерементувати на кухні, і їй
це завжди вдається. Проте вони
любили українську кухню, а я
хоч і теж її люблю, але намагаюся дещо осучаснити: додаю
нові продукти чи спеції. Люблю
готувати й страви інших кухонь
світу», — каже кулінарка.
Перший соус, який приготувала жінка — ткемалі, соус грузинської кухні.
Далі на стор. 4

З початком карантину такі
навчання були припинені.
І ось наприкінці вересня
на базі підприємства для
студентів коледжу провели
практичне навчання у полі.
«Ще на початку нашої
співпраці, у 2017 році, ми домовилися про те, що спеціалісти нашого підприємства
передаватимуть свій досвід
студентам коледжу у вигляді
лекцій та практичних занять
на теми, що відповідають
їхній навчальній програмі.
Перед початком навчального
року ми разом із викладачами коледжу склали та затвердили програму практичних
занять. Цього року програма
була дещо іншою, ніж у попередні роки. Ми хотіли, щоб
студенти проводили більше
часу на полі та спілкувалися
зі спеціалістами і менше часу
перебували у приміщеннях.
Далі на стор. 6

Гаряча лінія

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

Показали старовинні
традиції, пов'язані з
подушками

З’явилися нові туристичні
напрямки

Українці стали втричі менше виїжджати за межі країни,
ніж до початку карантину

Фото надане Петром Боровським

Лідія Дербага

На виставці-ярмарку презентували свою творчість 27 народних умільців

Початок на стор. 1
До свята кожен старостинський округ громади створив
свій курінь — фрагмент подвір’я,
де учасники презентували старовинні традиції повсякдення. На
одному з подвір’їв демонстрували
дертя пір’я для подушок, на іншому — розповідали та показували,
як наречена на весіллі сідає на
подушки, на третьому — як у давнину для того, щоб вийшли гарні
пироги, тісто ставили на подушку. Показували також молотіння
збіжжя ціпами, перемелювання
зерна на борошно жорнами. Розповідали про історію подушки та
про те, як проходив наш перший
фестиваль. Ми прагнули зробити
все по-особливому, так, щоб нас
це вирізняло серед інших», — згадує начальник відділу культури.
Для гостей свята також підготували виставку робіт майстрів
декоративно-ужиткового мистецтва. Проводили майстер-класи
з малювання, вишивання та
приготування
різноманітних
автентичних страв.
«До нас завітало 27 майстрів
із різних куточків області. Вони
показали велику кількість різноманітних робіт: вишиті подушки, ляльки-мотанки, роботи з
дорогоцінного каміння, дерев’яні музичні інструменти, вироби
з лози. Господині пригощали
відвідувачів фестивалю стравами за авторськими рецептами та
демонстрували все те, що вміють
робити. Працювали "Модне подвір’я" та "Фольклорне подвір’я",
виступали творчі колективи різних громад. Яскравого колориту
фестивалю додав фольклорний
ансамбль "Родослав", був ляльковий театр, виставка-музей музичних інструментів авторства
нашого земляка Касяна Євченка:

Як проходив фестиваль подушки

можна було розглянути сопілки,
цимбали, гармошки та багато іншого. Хедлайнерами фестивалю
були народний артист України
Андрій Князь і колектив "Рвані
міхи" — це два акордеоністи, які
надзвичайно красиво виступили», — каже Петро Боровський.
Цьогоріч «Подушка Fest» набув
статусу обласного, хоча його учасниками стали представники не
лише різних громад Житомирщини, а й ще чотирьох областей
України: Рівненської, Полтавської, Вінницької та Київської.
Петро Боровський пригадує:
«Ми очікували близько тисячі
людей, а зібралося приблизно
600. Це досить багато для нашого селища. За два дні до фестивалю була введена жовта зона,
тому багато людей не відвідали
фестиваль. Проте парк у нас великий, все відбувалося на свіжому повітрі, дійство проходило
з дотриманням усіх норм. Для
всіх, хто не зміг відвідати фестиваль, на нашому офіційному
сайті Попільнянської громади ми
робили прямі репортажі. Зараз
хочемо також створити відеозвіт,
оскільки використовували дрон
для зйомок. Запросили на фестиваль ведучу програми "Мандри
країною з Лілією Рубан", і один із
випусків програми буде присвячений нашому фестивалю».
У Попільнянській громаді сподіваються, що наступного року
фестиваль знову відбудеться, але
вже у статусі всеукраїнського.
«Я дуже задоволений тим, як
усе пройшло. Все, що планували,
ми втілили в життя. Наступного року також хочемо провести
цей фестиваль, але не у вересні,
а наприкінці червня, щоб люди
могли добре відпочити», — говорить Петро Боровський.

Раніше щонайменше 30 мільйонів українців подорожували.
Зараз виїздить близько 11 мільйонів. Причому переважно їздять у Туреччину та Єгипет. Про
це розповіла голова Державного
агентства з розвитку туризму
Мар’яна Олеськів.
Закриття кордонів підштовхнуло людей до подорожей Україною. Кількість звернень до
туроператорів щодо відпочинку в Україні зросла, хоча й не

суттєво, розповідає президент
Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха.
«Через карантин туроператори
почали більш пильно придивлятися до внутрішнього ринку,
зокрема, шукати нові готелі та
розвивати не дуже популярні досі
напрямки — Дністровський каньйон, озеро Сиваш, бальнеологічний курорт у селищі Сатанів, що
у Хмельницькій області. Популярними стали сільські фестивалі на
природі», — каже Голубаха.
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Новини

Що змінилося у жовтні
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Без довідки — нікуди: уряд змінив правила

пасажирських перевезень
Кабінет міністрів
затвердив нові правила
пасажирських перевезень
на час карантину

Стан вакцинації в Україні

К

Лідія Дербага

абінет міністрів затвердив нові правила
пасажирських перевезень на час карантину.
З 21 жовтня міжрегіональні
перевезення пасажирів у регіонах із жовтим, помаранчевим
або червоним рівнем будуть дозволені за умови наявності в усіх
водіїв, екіпажу авіатранспорту і
пасажирів одного з документів:
— документа, що підтверджує
повний курс вакцинації або однієї дози вакцини для регіонів
жовтого рівня;
— міжнародного, внутрішнього або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію
від Covid-19 однією чи двома дозами вакцин, дозволених ВООЗ;
— документ, що підтверджує
одужання особи від хвороби,
чинність якого підтверджена за

Електроенергія
подешевшала

З 1 жовтня знизилася ціна на
електроенергію для українців, які
споживають до 250 кіловат-годин
у місяць. Тепер вони платитимуть
по 1,44 грн за кВт/год.
По 1,68 грн сплачуватимуть
домогосподарства, які
споживають більше встановленої
норми. Таких в Україні меншість,
заявили в уряді.
«Зменшення плати схоже на
популістичний крок. Спершу
взагалі хотіли брати по гривні
з населення, яке споживає до
100 кіловат-годин. То переважно
пенсіонери. Це неоднозначне
покращення. Населення
платитиме менше, а промислові
підприємства — значно більше.
Для них ціна зросла удвічі.
Результатом стане подорожчання
їхньої продукції. Зекономлені за
послугу гроші люди віддадуть у
магазинах», — говорить експерт з
енергетики Юрій Корольчук.
Мінімальна ціна за кіловат-годину
має становити 2,5-3 грн. Тільки
вона дозволить постачальникам
електрики нормально працювати,
вважає експерт.

Новий тариф на газ

З жовтня Нафтогаз України
запровадив новий тарифний
план «Комфортний сезон». Газ
коштуватиме по 7,96 грн за куб. м

до 30 квітня.
Користувачі нового тарифу мають
вказати об’єм палива, який їм
потрібний під час опалювального
сезону. Платитимуть за нього
рівними частинами упродовж
семи місяців.
«Подібні рівномірні платежі
практикуються в Європі. Це
правильне рішення. Щомісяця
користувачі нового тарифу
сплачуватимуть у середньому по
тисячі гривень. Раніше ж узимку
могли віддавати по три тисячі, а
в березні — утричі менше. Люди
не могли розрахувати суму, яку
потрібно було мати для оплати
комунальних послуг», — вважає
Корольчук.
Змінили ціну на газ також понад
60 інших газопостачальних
компаній. Більшість просять по
9-10 грн за кубометр.

Пенсіонерам
доплачуватимуть

По 400 грн додадуть у жовтні до
пенсії людям віком від 75 до 80
років. Розмір мінімальної пенсії
для них становитиме 2,5 тис. грн.
«Пенсіонерів віком 75-80 років
в України близько мільйона.
Виплати для них ми мали підняти
з липня, але відклали їх через
брак коштів. Українці, яким понад
80 років, уже мають доплату
500 гривень. Їх отримуватимуть із
2022-го року. З 1 грудня виплати

підвищать людям від 65 років,
якщо чоловіки мають трудовий
стаж 35 років, а жінки — 30.
Їхня мінімальна пенсія зросте
до 2600 гривень. Українці, яким
70-75 років, матимуть доплату
наступного року», — каже
міністерка соціальної політики
Марина Лазебна.
Зараз середня пенсія в Україні
становить від 2 тис. грн до 3 тис.
грн. Такі суми отримують понад
4,1 млн осіб. Виплату, меншу
за 2 тис. грн, мають 1,7 млн
пенсіонерів.

У пологових будинках
знову видаватимуть
«пакунки малюка»

У пологових будинках і центрах
соціального захисту знову почали
видавати «пакунки малюка»
для новонароджених дітей. З
лютого 2021-го їх замінювали
одноразовою виплатою батькам
5 тис. грн.
Тендер на постачання наборів
виграло підприємство «Скай
Трейд Україна». До кінця року
вони за умовами договору мають
розвезти по країні близько
53 тис. боксів. На початку 2022 р.
відбудеться новий тендер.
«Пакунок малюка» запровадили
в 2018 р. Він містить необхідні
для немовлят речі: одяг, підгузки,
рушники, постіль тощо, а також
засоби гігієни для породіль.

допомогою Єдиного державного
вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням
мобільного застосунку «Дія»;
— негативного результату
тестування на Covid-19 методом
ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу,
який діє 72 год.
Нові правила стосуються регулярних і нерегулярних перевезень пасажирів. Ідеться про
автомобільний транспорт на
автобусних маршрутах, авіаційний і залізничний транспорт
міжобласного сполучення.
«Нові правила перевезення пасажирів — вимушений крок для
стримування поширення коронавірусної хвороби, щоб зберегти
життя та здоров’я громадян.
Тому наявність у водіїв і пасажирів документів, які б підтверджували їхню Covid-безпечність, є необхідною умовою для
перевезень у будь-якому виді
транспорту», — пояснив міністр
охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Змінять систему видачі
інсуліну

З жовтня змінилася система
забезпечення інсуліном людей, які
хворіють на цукровий діабет. Їх в
Україні понад 200 тисяч.
Пацієнт відтепер має отримати
від сімейного лікаря направлення
на прийом до ендокринолога.
Останній повинен скласти
індивідуальний план лікування і
занести його в електронну систему
охорони здоров’я, а після цього
виписати електронний рецепт
на інсулін. Його видаватимуть
в аптеках, які мають договори
про співпрацю, укладені з
Національною службою здоров’я
України.
«Є багато ризиків для пацієнтів
через впровадження нової
системи. По-перше, у регіонах
недостатньо ендокринологів.
Якщо їх немає — людина не зможе
отримати план лікування і рецепт.
По-друге, протоколи лікування не
поновлені й до початку 2022-го не
будуть розроблені й затверджені.
Це заважає ендокринологам
складати плани лікування. По-третє,
електронний реєстр пацієнтів
з діабетом був єдиним для всіх
лікарів. З жовтня таких цифрових
систем буде 12 та більше. Є ризик
щодо захисту персональних даних»,
— говорить Людмила Петренко,
президент міжнародної діабетичної
асоціації України.
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Люди

Крафтових виробників позначають на гастрономічній карті

Початок на стор. 1
Він і до сьогодні залишається найулюбленішим її соусом,
адже підходить до всіх страв,
особливо до м’яса.
Юлія розповідає: «Коли я почала готувати ткемалі, деяких
складників не знайшла, як-от
спеціальної м’яти омбало, яку в
нас знайти мені поки що не вдається, тож я використовую місцеву. Спеції за рецептом також не
додавала. Жодного соусу немає за
точним рецептом, є певна база — а
далі я фантазую зі спеціями, кількістю трав і виглядом. А основний
інгредієнт соусу — сливу ткемалі
— замінила на звичайну аличу».
Найбільш екзотичними соусами своєї колекції Юлія вважає
динно-обліпиховий із родзинками та сливово-банановий.
Вона пояснює: «Усе це поєднання продуктів я знайшла
шляхом
експериментів.
На
щастя, соусів, які б я зробила
і вилила, у мене не було, всі
вдавалися. Все ж таки дається
взнаки те, що я маю досвід у кулінарії та чисто інтуїтивно відчуваю, поєднання яких продуктів не варто використовувати.
Приготувавши соус, я пробую
його з різними стравами. Динно-обліпиховий підходить до
м’яса курки, сливово-банановий
найкраще смакує із солоними
млинцями. А шрирача — традиційний таїландський соус — із
морепродуктами».
Гострих соусів Юлія готує
небагато. Пояснює це тим, що
в Україні не розвинена культура споживання гострого, тому
попит на такі соуси невеликий.
«Я готую соуси лише по сезону. Правда, цього року жовту
аличу для ткемалі довелося

Фото надане Юлією Гомеляк

«Соусів, які б я зробила і вилила, у мене не було,
всі вдавалися»

Юлія Гомеляк куштує соус, який щойно зготувала. Найбільш екзотичним вважає диннообліпиховий соус

заморозити, бо в мене було
весілля і я не мала часу його
приготувати. Восени якраз час
готувати традиційний кетчуп,
апельсиново-лимонний соус із
м’ятою та в’ялені сливи і томати.
Думаю, ще щось вигадаю нове,
адже восени продуктів чимало.
Можливо, щось із бузини або з
кавуна зроблю», — розповідає
Юлія Гомеляк.

Найдовший процес —
перетирання аличі
Соуси кулінарка готує великими
порціями — варить у 12-літровому казані. На приготування
однієї партії соусу залежно від
виду йде від шести до 12 годин.
«Найбільше часу для приготування потребує ткемалі. Аличу

потрібно перетерти, а це складний процес. Коли готую динно-обліпиховий соус, обліпиху
також перетираю, проте досить
швидко і легко. У ткемалі йде
дуже багато трав, кожен листочок треба відділити від стебла.
Потім соус довго вариться: від
початку готування до закриття
останньої баночки потрібно 12
годин. Соус шрирача також довго
готується, бо в його складі є ферментовані перці, а для їх ферментування потрібно від тижня
до трьох», — говорить Юлія.
Соуси після приготування
можна відразу споживати. Лише
один соус із 14 видів — яблучно-імбирне чатні, соус індійської кухні, має настоюватися
тиждень.
Юлія пояснює: «У складі цього
соусу є яблуко, яке потребує чимало часу, щоб поглинути всі
спеції. Після приготування соус
можна їсти відразу, але коли він
постоїть хоча б тиждень, смак
стає набагато насиченішим».

Соуси, які готує Юлія, мають
термін зберігання два роки.
«Я їх добре стерилізую, ніяких хімічних добавок не додаю.
Консерванти — тільки природні:
цукор, сіль», — каже жінка.
Соуси вона розливає у баночки по 100 та 200 г. Маленька
баночка коштує від 45 до 85 грн
залежно від виду соусу. Готувати соуси Юлії допомагає її
чоловік.
«Не можу сказати, що замовлень у мене багато, проте
є вже постійні клієнти — замовляють на моїй особистій
сторінці у фейсбуку. Це дуже
маленький локальний бізнес,
навіть швидше хобі. Я готую
в першу чергу для себе. Часто
дарую свої соуси друзям, коли
до когось в гості приходжу», —
розповідає Юлія.
Стіл накриває скатертинами
власного виробництва
Окрім кулінарії, Юлія захоплюється шиттям у стилі печворк,
складаючи цілі картини. Вона
створює скатертини, доріжки на
стіл, серветки під посуд, сумки,
а також постільну білизну.
«Найскладніше — підібрати
тканини. Оскільки візерунок
складається з маленьких клаптиків різнокольорових тканин,
дуже важливо, щоб вони не линяли під час прання. Насамперед я починаю шукати тканини
потрібних мені кольорів. Замовляю невеликий шматок кожної
тканини, його треба випрати,
якщо тканина линяє — замовляю іншу. Інколи навіть доводиться змінювати дизайн, бо
ті кольори, що я хочу, не можу
знайти на ринку», — розказує
майстриня.

Створили карту гастрономічних виробників
Перша гастрономічна
карта запрацювала
в Україні у межах
проєкту «Дороги
гурманів», до неї вже
увійшли 130 крафтових
господарств
Лідія Дербага

Щоб ознайомитися з українськими виробниками, потрібно
перейти на сайт dorogygurmaniv.
com.

«В Україні стрімко розвивається система фермерських господарств. Також розвивається й
гастротуризм. Однак ці два напрями не завжди перетинаються, а дрібні виробники не мають
достатньо коштів на рекламу,
щоб гучно заявити про себе на
всю країну. Тому ми поставили
за мету розповісти про крафтових виробників», — зазначає
ініціатор проєкту «Дороги гур-

манів» і співзасновник дорожньо-будівельної групи компаній
RDS Юрій Шумахер.
Кожен охочий може доповнити карту. Для цього потрібно
розповісти про улюблених українських виробників, заповнивши коротку форму на сайті.
Онлайн-гастрокарта та гастрогід допоможуть гурманам
познайомитися з українськими
крафтовими продуктами та на-

поями безпосередньо на місці
їхнього виробництва, а виробникам — знайти цінителів своєї
продукції.
Чернігівське вино, київські
осетри, миколаївські устриці,
сєвєродонецькі банани, а ще
— варення з кульбаби, качана
каша, «медяники-веселяники»,
«емоційне» пиво — всі ці смаколики можна знайти на гастрономічній мапі України.

Бізнес

Подружжя навчилося робити прикраси з кераміки
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«Бандуристці робили намисто у вигляді гілок
дерев і коренів»

Керамічні аксесуари
та біжутерію в етностилі,
які виготовляє сімейна
пара з міста Хмільник
на Вінниччині, замовляють
по всьому світу

«П

очинали з власноруч виготовлених прикрас
із натуральних
матеріалів. Найкраще виходили
аксесуари з дерева та кераміки.
Моя дружина Катерина довгий
час працювала на фірмі з виготовлення ювелірних прикрас,
тому добре знала специфіку роботи. Ми обоє художники, отож
підійшли до справи творчо і
з фантазією. Спочатку робили
макет вручну, потім переносили його в комп’ютер та знову ж
таки вручну створювали дизайн
перших робіт. Пізніше почали робити вироби з кераміки. До сьогодні пам’ятаю першу роботу: то
був маленький чоловічок, якого
я назвав Адамом», — згадує Костянтин Лебідь.
Бізнес на кераміці не затратний. Для початку справи достатньо купити глину й форми.
Це кілька сотень гривень.
Спочатку пробували робити
прикраси з різних матеріалів.
Потім вирішили зосередитися

Фото надане Lebid Ceramics

Лідія Дербага

Костянтин та Катерина Лебідь показують набір керамічного посуду, яку зробили власноруч

«До нас звернулась одна
колекціонерка, яка замовила
150 півників — для кожного зі
своїх друзів»
на кераміці. В Україні цей ринок
не розвинений. Керамічні намистини привозять із Китаю,
хоча є можливість виготовляти
їх тут. Окрім прикрас майстри
можуть зробити на замовлення
тарілки, різні фігурки.
«Найоригінальніші прикраси
замовляють музиканти. Бандуристці робили намисто у вигляді гілок дерев і коренів. Часто
співпрацюємо з дизайнерами
одягу. Кілька разів вигравали
конкурси молодих дизайнерів.

Це допомагає бізнесу розвиватися. Перемогли на конкурсі у
Львові. Нас відправили до Польщі, там побачили наші вироби.
Хтось купив, хтось зацікавився.
Серед наших замовників є дружини політиків і депутатки Верховної Ради», — каже Костянтин.
Зараз подружжя має власну
майстерню. Товар продають
через соцмережі та віддають на
продаж у ювелірні магазини.
«На фестивалях ми знайомилися з власниками торгових
точок, пропонували їм наш
товар. Тепер маємо представництва в Україні й за кордоном: у
Канаді, Іспанії, Польщі, Китаї»,
— розповідає майстер.

Найчастіше купують сережки й обручки. Попит на кераміку збільшується перед святами.
«Кілька років тому ми створили
маленьку колекцію з дев’яти керамічних півників, то вони людям
так сподобалися, що їх почали
замовляти масово. Одна колекціонерка замовила 150 півників — для
кожного зі своїх друзів. Вона розповіла про кожного й наголосила,
на чому варто було б акцентувати увагу, щоб іграшка підходила
власнику. Вони всі були неповторними, з певними емоціями й особливостями. Цього року ми зробили намистини у вигляді жолудів
і гарбузів. Зараз працюємо над
створенням новорічної колекції з
ялинками», — каже Костянтин.
На
виготовлення
однієї
іграшки чи будь-якого іншого
керамічного виробу йде три дні.
«У перший день розробляємо
макет і продумуємо, яким виріб
має бути. Потім вручну виліплюємо заготовки — їх я роблю
зазвичай близько десяти, після
чого запікаємо їх. Наступного
дня відбувається друге запікання і глазурування рідким
склом. На третій день виріб
розмальовуємо та запікаємо у
спеціальній печі. Після цього
виріб можна вважати повністю
готовим», — розказує майстер.

Устілки з ароматом кави — екостартап від одеситів

Лідія Дербага

Ігор Папковіч запропонував
ідею переробки одноразових
стаканчиків та кавової макухи.
«Ми з другом побачили, скільки стаканчиків з-під кави лежить на вулиці та в смітниках.
Довго думали, як вирішити цю
проблему. Картонні стаканчики — це зовсім не альтернатива
пластмасовим, адже в них є поліетилен. Виникла ідея переробляти стаканчики та з отриманої
целюлози в суміші з кавовою
макухою створювати екологічні
устілки», — розповідає співвласник компанії Сергій Прищак.
Назва 7Gram символічна, бо
саме сім грамів зерен потрібно

для приготування однієї порції
кави. Вага одного стаканчика
також становить сім грамів.
Пара устілок — це чотири паперових стакани та чотири порції
кавових відходів.
«Стаканчик розмокає протягом 48 годин, потім від чотирьох до 12 годин пластик відділяється від целюлози. А тоді
целюлозу змішуємо з кавовою
макухою та отримуємо картон,

Фото надане Сергієм Прищаком

Український стартап 7Gram
створює устілки з незвичної
сировини — кавової макухи
та целюлози, отриманої
при переробці одноразових
стаканчиків

На виготовлення однієї пари устілок йде
чотири паперових стакани та чотири порції
кавових відходів

на який наклеюємо конопляну
тканину. З внутрішнього боку
устілки є липка стрічка, яка забезпечує щільну фіксацію устілки у взутті», — каже Сергій.
Устілки мають натуральний
стійкий аромат кави, ефективно
поглинають вологу та нейтралізують неприємні запахи.
«Якщо ви залишали взуття за
дверима через неприємний запах,
то зараз спокійно можете заносити його в хату. Конопляна тканина на устілках поглинає вдвічі
більше рідини, аніж важить сама.
Якщо у вас підвищена пітливість,
то устілка це нейтралізує, вона
швидко поглинає вологу і є антибактеріальною», — розказує директор стартап-компанії.
Вартість однієї пари —
241 грн. Придбати їх можна на
офіційному сайті компанії, у
фейсбуку, а також в офлайн-магазинах у Києві та Вінниці.

«Якщо ви кладете таку устілку на ортопедичну устілку, то
протягом п’яти хвилин наша
устілка приймає форму ортопедичної, адже вона тонка — всього 3 мм», — розповідає Сергій.
Після того як устілка відслужила свій термін, вона може
стати сприятливим середовищем для проростання насіння.
«Термін використання устілки — два місяці, далі вона втрачає на 35% свою ефективність.
Коли устілка зносилася, ви в
ній можете посадити дерево чи
квітку. Ми розробили керамічні горщики. Ставите в горщик
устілку і висипаєте на неї насіння мікрозелені, яка з часом
проросте. Адже з потом виділяється фосфор, різні солі та інші
речовини, яких достатньо для
того, щоб проросла насінина», —
каже співвласник 7Gram Сергій
Прищак.

6

Робота

Студенти аграрного коледжу вчилися збирати буряки і сою

Фото надане «Сігнет-Центром»

Спеціалісти компанії «Сігнет-Центр» навчили
студентів керувати сучасною агротехнікою

Студентам Верхівнянського агроколеджу на практичному навчанні у «Сігнет-Центрі» показують культиватор

Початок на стор. 1
Щороку практичні заняття
відбуваються у різний час, усе
залежить від того, коли в компанії проводяться польові роботи.
Цього сезону найоптимальнішим часом для навчання був кінець вересня. Студенти встигли
побачити посів озимої пшениці,
копання цукрового буряка і збір
урожаю сої», — розповідає начальник відділу персоналу ТОВ
«Сігнет-Центр» Наталія Бобик.
Практичне навчання на базі
підприємства пройшли 20 студентів четвертого курсу зі спеціальності «Агрономія».
«Ми розділили студентів на
дві групи по десять чоловік,
тому навчання проходило якісно, адже не створювався натовп,
кожен студент міг поставити
питання спеціалісту і поспілкуватися з ним. Працівники
нашої компанії охоче ділилися
знаннями та досвідом і відповідали на запитання студентів.
Спеціалісти дуже детально пояснювали нюанси роботи кожної
машини, особливості її використання, будову. Приємно, що
студенти були активними, запитували про різні деталі, про
те, що частіше ламається, яке
зношування техніки тощо. Викладачі також приєднувалися
до обговорення», — каже Наталія Бобик.
Програма навчання дозволяє
студентам не фрагментарно, а

системно ознайомитися з роботою новітньої сільськогосподарської техніки. Вони не лише
побачили
потужну
техніку
сучасних агровиробників, а й
мали змогу поїздити на ній та
побачити всі її можливості.
Начальник відділу персоналу
розказує: «Під час збирання буряків кожен студент мав змогу проїхатися на бурякозбиральному
комбайні, а під час посіву пшениці — у кабіні трактора. До того ж
вони мали змогу поспілкуватися
зі спеціалістом: запитували, як
працюють бортові комп’ютери,
що і коли потрібно натискати».

«Під час збирання
буряків кожен студент
мав змогу проїхатися
на бурякозбиральному
комбайні»
Студенти відвідали також
цукровий завод, де прослухали
лекцію начальника кагатного
поля про технологію приймання цукрових буряків, зберігання
їх у кагатах і транспортування
до цукрового заводу, а змінний
інженер-технолог провів екскурсію по заводу та розповів
про технологію виробництва
цукру. Практичне навчання
проводилося також на елеваторі у с. Андрушки, де студенти
мали змогу послухати лекцію
про технологію переробки і зберігання зерна.

«У мене залишилися прекрасні враження про навчання. Все
те, що бачили у книжках та чули
від викладачів, ми побачили
наживо. Так інформація набагато краще запам’ятовується, все
складне стає більш зрозумілим.
Найцікавіше було дізнатися про
переробку цукрових буряків і зберігання зерна. Спеціалісти компанії чітко та по суті розповідали
нам про процеси виробництва,
говорили простими словами, все
було легко зрозуміти», — розповідає студентка Верхівнянського
коледжу Аліна Дзадзамідзе.
Студент четвертого курсу
Верхівнянського коледжу Владислав Лебединський каже,
що вже знайомий із компанією
«Сігнет-Центр»: «На першому
курсі ми відвідували компанію,
проте це була звичайна екскурсія. А зараз ми більш поглиблено вивчаємо посів, норми висіву, обробіток грунту, і чудово,
що теоретичні знання можемо
закріпити, відвідуючи підприємство. Мені все було цікаво
побачити: збирання цукрового
буряку, посів пшениці. А ще ми
ходили на цукровий завод і дивилися, як потрапляють буряки
на завод, як добувають жом і
роблять цукор, були на елеваторі та бачили силосні сушарки.
Для майбутніх агрономів таке
навчання дуже корисне».
Після закінчення коледжу
хлопець планує навчатися в уні-

верситеті, а тоді шукати роботу
за спеціальністю.
Директор
Верхівнянської
філії Житомирського агроколеджу Олексій Дмитренко задоволений співпрацею коледжу та
компанії «Сігнет».
Він говорить: «Така співпраця дуже корисна. Вона дає
можливість нашим студентам
бачити те, що вони вивчають в
аудиторіях. Де, як не у полі, коли
там збирають урожай, готують
ґрунт до посіву, наші студенти
можуть ознайомитися з роботою сучасної техніки, новими
технологіями? Співпрацюючи з
"Сігнетом", ми одночасно визначаємо, як і чому саме потрібно
навчати наших студентів.
Ми щиро вдячні за те, що
компанія завжди надає нам
можливість проводити практичні навчання, до того ж власним
автобусом возить студентів до
місця практики. "Сігнет-Центр"
може слугувати прикладом навчальної практики для всіх навчальних закладів, які готують
спеціалістів з виробництва і
переробки продуктів рослинництва, тваринництва, зберігання
продукції. Я вважаю, що нашим
студентам пощастило».
Цей соціальний проєкт —
крок до спільного вирішення
актуальних задач організації
цільової підготовки спеціалістів АПК та яскравий приклад
продуктивної співпраці бізнесу
з освітньою сферою.
«Навчання, я вважаю, було
дуже продуктивним. Ми отримали хороші відгуки від студентів. Вони задоволені, що їм
цьогоріч вдалось якісно пройти
навчання. Плануємо організувати практичне навчання для
студентів на підприємстві під
час збирання врожаю кукурудзи. Студентам, які проходили
у нас практику чи навчання,
після працевлаштування легше
адаптуватися. Вони мають загальну інформацію про компанію, знають, до кого звернутися,
якщо виникають якісь питання.
Успішних
випадків
працевлаштування студентів Верхівнянської філії Житомирського
агроколеджу у нас чимало»,
— говорить начальник відділу
персоналу «Сігнет-Центру» Наталія Бобик.

Компанія

Як створити електронний цифровий ключ
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«Документи, підписані за допомогою електронного
цифрового підпису, мають таку саму юридичну силу,
як і звичайні»

К

омпанії, які надають
електронні
послуги, зазвичай просять
пройти
процедуру
підтвердження особи різними способами, одним із яких є
електронний цифровий підпис
(далі — ЕЦП). ЕЦП — сучасна
альтернатива підпису від руки.
«Електронний цифровий підпис — це зашифровані дані в
електронній формі, які додаються до інших даних або документів і забезпечують їхню цілісність і включають персональні
дані людини, для ідентифікації»,
— розповідає старший інженер з
інформаційних технологій ТОВ
«Сігнет-Центр» Юрій Булденко.
Сьогодні ЕЦП застосовується
для швидкого виконання різних
операцій. Пересічний громадянин може використовувати ЕЦП
під час отримання довідок із державних установ, подання декларацій, реєстрації на державних
порталах тощо. Наприклад, використовуючи електронний цифровий підпис, можна заплатити
податки та подати податкову
звітність в електронному кабінеті
платника податків, а також отримати довідку про відсутність судимості на сайті МВС. Пенсійний
фонд також надає ряд послуг: за
допомогою електронного цифрового підпису тут можна отримати довідку про трудовий та страховий стаж, дізнатися про розмір
нарахувань, які зараховуються
для пенсії тощо. Кількість сервісів, авторизація на яких відбувається з ЕЦП, з часом буде тільки
збільшуватися.
«Документи, підписані за допомогою електронного цифрового підпису, мають таку саму
юридичну силу, як і звичайні.
Вагомою перевагою ЕЦП є те, що
він гарантує, що документ підписала саме конкретна людина, а не
хтось за неї», — каже начальник
юридичного відділу ТОВ «Сігнет
Холдинг» Дмитро Барабін.
Щоб отримати ЕЦП, потрібно
звернутися до будь-якого акредитованого центру сертифікації

Фото надане компанією «Сігнет-Центр»

Діана Редька

Фото надане компанією «Сігнет-Центр»

У період карантину
замовлення онлайнпослуг стає все більш
популярним

Старший інженер з інформаційних технологій
ТОВ «Сігнет-Центр» Юрій Булденко

Начальник юридичного відділу ТОВ "Сігнет
Холдинг" Дмитро Барабін

ключів (АЦСК). Зараз в Україні є
24 таких центри.
«Потрібно
надати
ваші
паспортні дані та реєстраційний
номер облікової картки платника податків (ІПН). Приватбанк
і Державна податкова служба
надають ЕЦП безкоштовно, інші
АЦСК — відповідно до своїх тарифів», — каже Юрій Булденко.
У більшості випадків оформлення ЕЦП вимагає особистого
візиту. Виняток — Приватбанк,
який надає можливість дистанційного оформлення ЕЦП для
клієнтів банку.

«Важливо не повідомляти
пароль від ЕЦП іншим особам.
Комп’ютер чи інший пристрій,
на якому використовується ЕЦП,
має бути захищеним антивірусним програмним забезпеченням та мати останні оновлення
безпеки. Якщо людина загубила
файл електронного цифрового
підпису, потрібно повідомити
акредитований сервісний центр
про втрату ЕЦП — для блокування його використання, та пройти процедуру виготовлення
нового ЕЦП», — пояснює старший інженер з інформаційних
технологій.
Документ, підписаний електронним
підписом,
можна
перевірити на достовірність:
ідентифікувати
підписувача,
підтвердити цілісність даних
і зафіксувати час підписання
документа.
Начальник юридичного відділу каже: «Перевірити достовірність електронного цифрового
підпису та підтвердити цілісність електронного документа,
на який накладено такий підпис, можна на офіційному сайті
центрального засвідчувального
органу. Для цього потрібно завантажити файл підписаного
електронного документа і сертифікат електронного підпису, який був сформований при
накладенні такого підпису на
електронний документ».
Все більше компаній відмовляються від паперових носіїв і переходять на цифрові, і
«Сігнет» — не виняток.
«У "Сігнет Холдингу" всі працівники, які підписують договори, мають електронний циф-

Електронний цифровий
підпис неможливо
підробити за умови
правильного зберігання
власником секретного
(особистого) ключа
«Строк дії сертифікатів ЕЦП
не перевищує два роки. Цей строк
встановлює відповідний кваліфікований надавач електронних
довірчих послуг. Наприклад,
електронний цифровий підпис,
створений у "Приватбанку",
діє рік. Після закінчення цього
терміну необхідно здійснити
повторне отримання послуг», —
каже Дмитро Барабін.
Як користуватися ЕЦП? На
більшості сайтів треба підвантажити файл електронного цифрового підпису, обрати центр
сертифікації ключів, який видав
його, та ввести пароль до нього.
Електронний цифровий підпис неможливо підробити за
умови правильного зберігання
власником секретного (особистого) ключа.

ровий підпис. У центральному
регіоні — також практично всі.
Впровадження
електронного
цифрового підпису в компанії
значно економить час та ресурси, які витрачають на ведення
документації як всередині організації, так і з контрагентами.
Адже більше немає необхідності
друкувати документи та передавати їх особисто або ж поштою.
Зменшується також час на погодження певного рішення або
ж вчинення дії, яка потребує
підпису уповноваженої особи»,
— розповідає начальник юридичного відділу ТОВ «Сігнет
Холдинг» Дмитро Барабін.
В компанії електронний цифровий підпис використовують
для підписання договорів, подання електронної звітності тощо.
«На даний час у системі понад
80 таких договорів з контрагентами, підписаних електронним
цифровим підписом. Зараз ми
розробляємо можливість обмінюватися первинними документами як всередині компанії, так і з
контрагентами. Наша мета — щоб
кожен співробітник, який підписує документи, отримав електронний цифровий підпис, і ми вже
повністю обмінювались документами у нашій системі електронного документообігу M.Files, не
використовуючи паперових документів», — каже Дмитро Барабін.

Телеграм

Вайбер

https://cutt.ly/ds-tg

https://cutt.ly/ds-vb
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Досвід

Як вінничанка самотужки освоїла миловаріння

Букети з мила: як навчитися створювати незвичайні шедеври

Ц

ю справу вона називає своїм хобі та
бізнесом для душі.
Окрім цього, жінка
разом з чоловіком Євгенієм виховує трьох дітей і працює у КП
«Глуховецьке водопостачання».
«Колись я була в Криму в
гостях, і мені подарували шматок мила ручної роботи. Я бачила, як його виготовляли, це мені
дуже сподобалось, але всерйоз
цікавитися
виготовленням
мила в домашніх умовах почала
тоді, коли народився мій найстарший син Іванко — у нього
була алергія на покупне мило»,
— пригадує Тетяна Алієва.
У 2010 році миловаріння ще
не було таким популярним,
як сьогодні. Про те, як варити
мило, жінка читала у книжках
та брала інформацію з інтернету.
Вона розказує: «Спершу користувалася старими посібниками з миловаріння. Це була
далеко не така технологія, як
зараз. Якось вирішила спробувати, але там використовуються
речовини, які, потрапляючи на
шкіру, дуже її роз’їдають. Цим
небезпечно навіть дихати, а у
мене вдома були маленькі діти.
В інтернеті читала, як варити
мило на мильних основах — там
надавали загальну інформацію,
без конкретних деталей, проте
й це було для мене за щастя».
Тетяна вчилася на власних
помилках, адже довелося перепробувати різні пропорції, поки
знайшла ідеальний варіант.
«Підбирала барвники. Перші
були хімічними. Вони сильно
подразнювали шкіру, тому я
почала використовувати ефірні
олії. На той момент не всі постачальники могли привезти мені
якісну мильну основу. Знайшла
одного, надійного, і замовляла
великими партіями, відрами по
24 кг. До речі, з цим постачальником працюю і досі, я впевнена
у якості товару, адже він його
бере на самому заводі. Зараз, на
жаль, є дуже багато підробок.

Фото надане Тетяною Алієвою

Лідія Дербага

Тетяна Алієва виготовляє квіткові букети та
сувеніри з мила

Раніше користувалася виключно англійською основою, а зараз
є й українські такої ж якості.
Немає сенсу переплачувати,
хочу, щоб вартість мила була
доступною. Я вчилася три роки,
поки почала впевнено варити
мило», — розповідає майстриня.
Миловаріння
потребувало
чималих капіталовкладень.
«На той момент я пішла на
роботу, щоб реалізовувати свої
ідеї. Вся моя зарплата йшла на
моє хобі. Спочатку виготовляла
мило лише для сім’ї, потім і для
всіх родичів, з часом почала розширювати виробництво. Зараз
у розвиток миловаріння вкладаю всі виручені від продажу
кошти», — каже Тетяна Алієва.
Головна особливість мила
ручної роботи у тому, що виготовляється воно з натуральних
інгредієнтів. Мило Тетяна створює індивідуально для кожного
клієнта — враховує тип шкіри та
особисті побажання щодо запаху і кольору.
«До складу мила входять натуральні ефірні олії, завдяки
яким мило не подразнює шкіру.
Олії обираю залежно від типу
шкіри клієнта. Якщо, наприклад,
шкіра проблемна — для такої чудово підходить дігтярне мило.
Воно очищає та оживляє шкіру,
щоправда, пахне неприємно, але
на шкірі запаху не залишає. Воно
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прозоре, до складу входить м’ята,
яка зволожує та заспокоює шкіру.
Є також дігтярне мило з олією
чайного дерева — таке мило протигрибкове, а ще воно заживляє
рани. Роблю і мило на травах
для новонароджених дітей. Мило
ручної роботи, на відміну від
фабричного, не сушить шкіру», —
розповідає жінка.
Миловаріння — справа кропітка. Потрібно знати чимало
нюансів, аби мило під час приготування не втратило своїх
властивостей.
«Мильну основу раніше робили лише на водяній бані, а сучасні основи можна розігрівати
в мікрохвильовій печі. Це простіше, але важливо не перегріти
основу. Якщо нагріти більше ніж
до 90 градусів, вона псується,
запах буде неприємний, а ефірні
олії втрачають свої корисні властивості. Формочки також бувають різні. Якщо пластмасові, то
можна нагрівати їх тільки до 60
градусів. Після того як мило розігрілося у мікрохвильовій печі,
я заливаю його у форми. Коли
воно повністю охолоне, дістаю і
поправляю форму, домальовую
візерунки акриловими фарбами», — розказує про процес приготування мила Тетяна.
Спочатку майстриня виготовляла мильні сувеніри та мило
для особистого користування.
Останні два роки займається виготовленням мильних букетів,
які слугують чудовим подарунком та доповненням інтер’єру.
«Роблю букети на будь-який
смак. Обираємо індивідуально
квіти, колір, вагу — роблю навіть
по 5 кг. Такі букети прикрашають
домівку, не в’януть і мають гарний аромат. Спочатку композиція
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Вже більше десяти років
жителька села Глухівці
Козятинського району
Тетяна Алієва займається
миловарінням

Подарунковий набір з мила
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матиме дуже різкий запах, особливо коли вона на свіжих ароматизаторах. Тому я рекомендую
додавати в букет одну квітку з
ароматом. Букети стоять до п’яти
років. Що стосується догляду, то
на букет не повинні попадати
прямі сонячні промені, а щоб він
не пересихав, варто час від часу
заносити його у ванну кімнату»,
— говорить майстриня.
Жінка створила групу у вайбері, де регулярно виставляє
фото своїх робіт. Найбільше замовлень буває перед святами: 8
Березня та Новим роком.
«Колись, щоб зробити букет,
мені потрібен був цілий день,
зараз достатньо пів дня. Букети вагою 5 кг я роблю три дні.
Одного разу у мене замовили
такий букет на подарунок священнику. Мені потрібно було
зробити його на власний смак і
до того ж лише за два дні. Замовник також хотів, аби я особисто
поїхала і привітала владику. Це
було настільки незвичайно для
мене, що я до сьогодні пам’ятаю», — згадує Тетяна.

Мило Тетяна створює
індивідуально для кожного
клієнта
Вартість букетів залежить
від ваги та складності композиції. Найдешевший букет з мила
коштує 250 грн, найдорожчий —
2 тис. грн.
Жінка додає: «Найчастіше
купують люди мильні букети на
подарунок, значно рідше — мило
для особистого користування. Всі
чомусь звикли купувати фабричне і недооцінюють користь натурального мила ручної роботи».
Жінка виготовляє і рідке
мило, вчиться також створювати натуральні шампуні.
«Якщо маю вільну хвилину,
присвячую її своєму хобі. Раніше мені діти допомагали, а
зараз вони підросли і їм це не
цікаво. Я у школі проводила
майстер-класи з виготовлення
мила, діти були у захваті. Я не
проти давати майстер-класи
для людей, які хочуть професійно цим займатися, лиш би охочі
були», — каже Тетяна Алієва.
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