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Лікар сімейної медицини Ружинської лікарні Оксана Кравчук підписала 800 декларацій із пацієнтами

«Я навчалася на кафедрі ху-
дожнього скла Львівської націо-
нальної академії мистецтв — це 
єдиний заклад в Україні, що 
готує спеціалістів у цій галузі. 
Більше десяти років тому в мене 
з’явилася власна муфельна піч, 
де спікається скло. Було цікаво, 
що вийде, якщо туди поставити 
пляшку. Це була скоріше ціка-
вість художника: я запихала в 
пляшки рослини, просто експе-
риментувала — тема переробки 
тоді ще не була такою важливою 
для мене, як зараз», — пригадує 
Роксолана.

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.

Алла Шпак 
перемогла 
у конкурсі 
«Найкращий 
бухгалтер України»

«Вже четвертий рік 
триває медична 
реформа. Ще на її 
початку українці 

отримали право обирати свого 
сімейного лікаря, щоб у випад-
ку проблем зі здоров’ям пацієнт 
міг звернутися за допомогою. 
Скільки часу вже минуло, а 
деякі пацієнти чомусь так і не 
підписали декларацію», — роз-
повідає лікар сімейної медици-
ни, завідувачка інфекційного 
відділення Ружинської лікарні 
Оксана Кравчук.

Безвідходне виробництво: як у Львові 
скляні пляшки перетворюють на витвори 
мистецтва

Діана Редька

У грудні оголосили 
результати конкурсу 
«Найкращий бухгалтер 
України». В десятку 
найкращих ввійшла 
фінансовий контролер 
ТОВ «Сігнет-Центр» 
Алла Шпак

Вона працює у «Сігнеті» де-
сять років. Про свій трудо-
вий шлях розповідає так: «У 
бухгалтерії я працюю з 1990 
року. Починала у відділі сиро-
вини Бродецького цукрового 
заводу. Далі було навчання, 
посада бухгалтера, головного 
економіста, головного бух-
галтера. І ось уже десятий 
рік я — фінансовий контролер 
компанії "Сігнет"».

Засновниця проєкту Роксолана 
Худоба розповідає, що викори-
стані пляшки, які потрапляють 
у майстерню, проходять кілька 
етапів очистки, а згодом при 
високій температурі «спікають-
ся» у спеціально обладнаній му-
фельній печі. https://cutt.ly/ds-tg

Телеграм
https://cutt.ly/ds-vb

Вайбер

Діана Редька

За даними Національної 
служби здоров’я України, 
станом на кінець листопада 
понад 32,1 млн українців 
підписали декларації зі 
своїм сімейним лікарем, 
терапевтом або педіатром. 
Це — 77,3 % населення 
країни

У Львові працює 
майстерня ReRe Sklo, 
в якій створюють 
різноманітні вироби 
з переробленого скла. 
Команда збирає викинуті 
пляшки, віконні шиби, 
дзеркала, які потім 
проходять обробку
Діана Редька

Щиро вітаємо наших читачів, 
колег, партнерів з Новим 2022 
роком та Різдвом Христовим!
Бажаємо, щоб прийдешній рік 
додав життєвих сил та здоров’я, 

приніс добробут і сімейний 
затишок у кожну родину. Нехай 
Новий 2022 рік буде освітлений 

вірою, надією та любов’ю.  
Веселих свят!
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Оксана Кравчук два роки 
тому пройшла спеціалізацію і 
стала сімейним лікарем. Наразі 
у неї підписано 800 декларацій 
із пацієнтами.

«Я працювала десять років ін-
фекціоністом, а за спеціальніс-
тю по інтернатурі я дерматолог. 
Зараз я завідувач інфекційного 
відділення та за сумісництвом 
сімейний лікар. В сучасних ре-
аліях робота сімейного лікаря 
дуже тісно переплітається з 
професією інфекціоніста. Лікарі 
первинної медичної допомоги 
тримають першу лінію оборони 
проти COVID-19. До того ж грип 
ніхто не відміняв — в Україну 
зайшли чотири штами грипу, 
один із яких пандемічний», — 
розповідає вона.

Найчастіше пацієнти 
звертаються з ГРЗ
У міжсезоння до лікарів пер-
винної ланки звертаються в 
основному із застудою, втім, ви-
стачає і пацієнтів із хронічними 
захворюваннями. 

Оксана Кравчук розказує: 
«Найчастіші причини звернень 
пацієнтів — гострі респіратор-
ні захворювання включно з 
грипом і коронавірусною хво-
робою. Чимало пацієнтів із за-
хворюваннями нирок, виразкою 
шлунку чи дерматологічними 
захворюваннями. На жаль, мен-
тальність наших людей така, 
що чомусь усі звертаються до 
лікаря на пізніх термінах, коли 
захворювання вже хронічне».

Робота сімейного лікаря поля-
гає в тому, щоб обстежити паці-
єнта і за необхідності направити 
до вузького спеціаліста. Перш 
ніж отримати щеплення від ко-
ронавірусу, варто також пройти 
обстеження у сімейного лікаря.

«Чому кожна людина повин-
на мати свого сімейного ліка-
ря? Бо тільки він знає про свого 
пацієнта все і може в будь-який 
час надати допомогу. Важли-
во, щоб кожен пацієнт довіряв 
своєму лікарю і звертався до 
нього завжди. Треба зробити 
щеплення дітям у дитсадок та 
школу? Спочатку йдіть до сі-
мейного лікаря на огляд, а тоді 
отримуйте направлення на ще-
плення. Сімейний лікар займа-
ється і вагітними, якщо вагіт-

Оксана Кравчук пояснила, чому важливо 
мати свого сімейного лікаря

Володимир Туранський дарує картину для інфекційного відділення, яку намалювала його 
онука. Його родина лікувалась від Covid-19

ність протікає без ускладнень. 
Якщо плануєте робити щеплен-
ня проти ковіду — обов’язкові 
огляд і консультація лікаря 
первинної медицини. Адже па-
цієнт міг контактувати з хвори-
ми на коронавірусну інфекцію, 
і хвороба може бути в інкуба-
ційному періоді, коли ще немає 
симптомів. Якщо вакцинувати-
ся в цей момент, починається 
стрімкий розвиток захворюван-
ня. Близько 80 % проблем сі-
мейний лікар вирішує на місці, 
без направлення до вузькоспе-
ціалізованих лікарів. Оскільки 
проблем у пацієнтів буває бага-
то і всі вони різні, ми постійно 
вчимося: регулярно відвідуємо 
семінари, колегії», — пояснює 
лікарка.

Крок до безкоштовної 
медицини — декларація 
з лікарем
Всі послуги сімейного лікаря 
безкоштовні для пацієнтів, їх 
оплачує Національна служба 

Ф
от

о:
 f

ac
eb

oo
k

здоров’я. Так, підписуючи де-
кларацію з конкретним ліка-
рем, ви повідомляєте державу 
(НСЗУ), що оплата за ваше об-
слуговування має надходити у 
медзаклад, де працює цей лікар.

«Якщо у вас немає сімейного 
лікаря, вам ніхто не відмовить у 
медичній допомозі, але за таку 
допомогу доведеться заплати-
ти», — каже Оксана Кравчук.

Проте підписують декла-
рацію не «раз і назавжди». У 
будь-який момент пацієнт може 
укласти декларацію з іншим 
лікарем. 

Лікарка розповідає: «У мене 
були пацієнти, що переїхали 
жити в інше місто. У такому 
випадку не треба скасовувати 
попередню декларацію — до-
статньо просто укласти нову 
декларацію з обраним лікарем, 
а зміни автоматично зафіксу-
ються у системі».

Направлення на аналізи 
«виписують» онлайн
Підписувати декларацію із сі-
мейним лікарем не обов’язково 
за місцем прописки чи про-
живання. А у випадку, якщо 
пацієнт захворів і знаходиться 
далеко від сімейного лікаря, 

консультація відбувається в 
онлайн-режимі.

«Були випадки, що я надава-
ла консультацію своїм пацієн-
там, використовуючи відеозв’я-
зок. Це для мене не проблема. 
Якщо після консультації онлайн 
я вважаю, що пацієнту необхід-
но здати аналізи, тоді створюю 
електронне направлення в ла-
бораторію, яка уклала договір з 
НСЗУ, і пацієнт може здати ана-
лізи, в якій би частині країни він 
не був. На прийом до сімейного 
лікаря також можна записатися 
онлайн», — каже Оксана Кравчук.

Сімейні лікарі стають ніби 
частинкою сім’ї кожного паці-
єнта. Все частіше  пацієнти і лі-
карі спілкуються по телефону, і 
не лише в робочий час.

«Буває, і пізно ввечері телефо-
нують, якщо пацієнт у важкому 
стані: наприклад, безперервна 
блювота чи висока температура. 
Я завжди піднімаю слухавку, 
консультую, якщо раптом про-
пустила дзвінок — перетелефо-
ную», — каже Оксана Кравчук.

Найлегше укласти первинний 
договір
Люди, які ще не підписали де-
кларацію із сімейним лікарем, 
повинні пам’ятати, що з кожним 
роком це стає все складніше. Лі-
карі мають обмеження по кіль-
кості пацієнтів: сімейний лікар 
може обслуговувати 1 800 паці-
єнтів, терапевт — 2 000, педіатр 
— 900.

«Віддаю перевагу первин-
ним пацієнтам, які ще не під-
писали декларацію і не знайш-
ли свого сімейного лікаря. 
Проте часом приходять і ті, у 
кого виникла конфліктна си-
туація з попереднім сімейним 
лікарем. Індивідуально роз-
глядаю кожен випадок. Оскіль-
ки я не лише сімейний лікар, 
а ще й завідувач інфекційного 
відділення, то 1200 декларацій 
із пацієнтами для мене буде 
достатньо», — говорить Оксана 
Кравчук.

«Важливо, щоб кожен 
пацієнт довіряв своєму 
лікарю і звертався завжди 
до нього»



3Яких змін чекати у грудні Новини

Ялинку можна взяти напрокат

Carbon Trust підраху-
вали, що двометрова 
штучна ялинка лишає 
по собі вдвічі більший 

вуглецевий слід, ніж аналогічна 
жива ялинка.

Розв’язання проблеми за-
пропонувала ініціативна група 
«Центр альтернативного озеле-
нення Києва». Вони продають 
ялинки у горщиках. Дерево 
можна взяти в оренду, після чого 
його висадять десь у лісгоспі, а 
можна купити — і після свят по-
садити самому.

«Ця тема з живими ялинка-
ми у горщиках зачепила мене, 
зокрема, через повну закон-
ність. Та й чому б для оздо-
блення прибудинкової території 
не використати живі дерева? 
Дуже багато ялинок зрізують 
на продаж, а їх же можна про-
сто викопати і приблизно за 
ті ж кошти продати людям як 
посадковий матеріал. Зрізані 
ялинки — уже не живі, а наші, 
в горщиках, по-перше, живі, а 

Перед новорічними 
святами у багатьох виникає 
дилема: яку ялинку обрати 
— живу, яка в результаті 
опиниться на смітнику, чи 
штучну із пластику, покупка 
якої також не є екологічно 
свідомою ідеєю
Лідія Дербага

пакування у виробництві.
«Пакети мають 
розповсюджуватися суто за гроші, 
бо тоді людина вмикає свідомість 
і починає заощаджувати власний 
бюджет. Я позитивно оцінюю 
таку ініціативу. Відповідно, шлях 
до збереження довкілля в Україні 
принаймні поки що ґрунтується 
на чиннику грошей. Хоча умовно 
безплатних пакетів ніколи не 
було. Просто ми платимо за 
це іншу ціну — засміченням 
пакетами водойм, лісів тощо», — 
говорить голова ГО «Екологічна 
нація» Богдан Красавцев.
Пластикові пакети коштуватимуть 
від 2 грн до 3 грн. За безкоштовне 
розповсюдження пластикових 
пакетів каратимуть штрафом 
від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн. 
За повторне порушення — від 
3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн.

Показання газових 
лічильників стане простіше 
передавати
Оновлена версія додатку 104.ua 
дозволяє клієнтам за допомогою 
одного фото передати показання 

Виріс прожитковий мінімум 
та мінімальна пенсія
З 1 грудня прожитковий мінімум 
зріс до 2 589 гривень. Також 
зросла мінімальна заробітна 
плата на 500 гривень — до 6 
500 гривень. Виріс і мінімальний 
розмір пенсії за віком — до 
1934 грн.

Вакциновані отримають 
1 тис. грн
З 19 грудня повністю 
вакцинованим українцям 
виплатять 1 тис. грн. Кошти 
будуть нараховувати на 
віртуальну платіжну картку в «Дії» 
до 18 грудня 2022-го.
«Гроші можна витратити на 
квитки в кінотеатри, театри, 
концерти, заняття спортом і 
подорожі Україною. Так президент 
хоче підтримати малий і середній 
бізнес, який постраждав через 
пандемію, і стимулювати 
спортивний і культурний розвиток 
людей. Але головна мета — 
вакцинувати понад 24 мільйони 
українців», — говорить прем’єр-
міністр Денис Шмигаль.

Ця тисяча гривень не буде 
підлягати оподаткуванню. Крім 
того, її отримання жодним 
чином не влине на нарахування 
субсидій.

У водійському посвідченні 
з’явиться нова позначка
З 28 грудня в Україні 
видаватимуть нові водійські 
посвідчення, на яких з’явиться 
позначка «78». Це означає, що 
той, хто складе практичний 
іспит на автоматичній коробці 
передач, не може їздити за 
кермом машини з іншим типом 
керування. Посвідчення без 
позначки дозволяє керувати 
авто з будь-якою коробкою 
передач.
Піктограми на посвідченні 
замінять спеціальні коди. Так 
документ максимально адаптують 
до європейського зразка.

Безплатні пакети стануть 
платними
З 10 грудня обмежили обіг 
пластикових пакетів. Виняток 
— біорозкладні пакети для 

лічильника точно і оперативно. 
Зробити світлину можна через 
сам додаток. Відтепер модель 
лічильника газу, його тип та вік 
не мають значення. Штучний 
інтелект розпізнає показання усіх 
вузлів обліку.
Якщо лічильник у 
важкодоступному місці і його 
погано видно, у додатку є функція 
«ліхтарик». У додатку також можна 
дізнатися ціну на газ і щомісячну 
плату за доставку, оплатити газ 
і його доставку, переглянути 
дані щомісячного споживання 
газу та замовити дзвінок для 
консультації з оператором ГРМ 
або постачальником.
В оновленому додатку 104.ua 
користувач може легко керувати 
одним або кількома обліковими 
записами, до кожного з яких можна 
приєднати до 25 особових рахунків. 
Це допомагає оплачувати послуги 
постачання та доставки газу рідним 
та не плутатися у цифрах особових 
рахунків. Оновлений додаток 104.
ua забезпечить більш комфортну 
роботу для двох платформ — iOS і 
Android.

160 см (1700 грн) та 160-180 см 
(2000 грн). Людям, які беруть 
ялинку в оренду, повертають від 
250 до 400 гривень. Час оренди 
обмежено інтервалом з 20 груд-
ня по 9 січня, оскільки дереву не 
дуже комфортно взимку довго 
перебувати у теплому, сухому та 
світлому приміщенні.

Роман Любека розповідає, 
що лише третина їхніх клієнтів 
бере ялинки в оренду, частіше 
кияни купують деревця в гор-
щиках «назовсім».

по-друге, якщо їх висадити, то 
вони будуть рости багато років 
і приносити всю ту користь, яку 
ми отримуємо від живих дерев», 
— розповідає засновник групи 
Роман Любека.

Ялинку з пластику як альтер-
нативу живій Роман не схвалює. 

Він пояснює: «Пластикова 
ялинка зроблена з полімерів, а 
це продукти переробки нафти, 
туди додають різні домішки, 
щоб вона блищала і не горіла. 
Такі ялинки всю цю "хімію" по-

ступово віддають у помешкан-
ня. У нас же синтетики немає 
взагалі: дерево — живе, ящики 
— дерев’яні, і навіть ті ж саморі-
зи — це метал».

Ялинки висотою 120-170 см 
продають по 850-1300 грн. Також 
є преміум-ялинки висотою 100-
140 см (ціна 1300-1500 грн), 140-

Ялинки висотою 120-170 см продають по 850-1300 грн
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Людям, які беруть ялинку 
в оренду, повертають 
від 250 до 400 гривень
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«Маю креветкову ферму в селі 
Віта-Поштова під Києвом. Ви-
рощую 100–200 кілограмів. 
Згодом планую вийти на біль-
ші об’єми, — розказує Любомир 
Гайдамака. — Великі ферми 
можна відкривати там, де в 
достатній кількості є морська 
вода. Креветок тоді можна ви-
рощувати навіть просто неба. 
Раз на пів року чую про те, що в 
якомусь із регіонів починають 
вирощування ракоподібних. 
Але реально української кре-
ветки у промислових масшта-
бах і досі немає на ринку».

Мінімальні інвестиції в 
такий бізнес — 120 тисяч дола-
рів. Щоб ферма мала прибуток, 
потрібно щороку продавати 
не менше 20 тонн креветки. 
Кілограм має коштувати 800-
1200 гривень. У Таїланді на 
фермах кілограм пропонують 
по сім-одинадцять євро, за-
лежно від розміру креветки. В 
Європі — 50 євро. Це понад 1300 
гривень.

«Я тричі їздив на навчання 
до Кореї і Таїланду. Працював 
там на подібних фермах, ви-
вчав технологію. Двотижневе 
стажування коштувало більше 
10 тисяч доларів. Планую орга-
нізувати навчальний центр на 
своїй фермі», — каже чоловік.

Догляд за креветками займає 
дві години на день
«Купую постличинку — копію 
дорослої особини. Головне 
завдання — домогтися частої 
линьки, щоб росли, скидали 
старі панцирі та нарощували 
нові. Ідеальна температура води 
— 28 градусів. Для цього стоїть 
акваріумний обігрівач. Воду мі-
няємо раз на тиждень. Догляд 
за креветками займає до двох 
годин на день, якщо все чітко 
робити. Коли вони виростають, 
сам виловлюю. Їх живими заби-
рають. На фермі маю помічника. 
Він працює на волонтерських 
засадах. Учиться всім процесам, 
годуванню, контролю води. Са-
мому було б важко впоратися», 
— говорить фермер.

Найбільша креветка, яку вда-
лося виростити, важила пів кі-
лограма. Але такі на продаж не 
годяться. Оптимальні для про-
дажу креветки вагою 100-200 
грамів.

«Щоб виростити якісних 
креветок, треба три-чотири мі-
сяці. Першу партію розібрали, 
як тільки я її заклав. Найбільші 
креветки, які я продавав, мали 
довжину 20 сантиметрів. Кіло-
грам продаю по 1100 гривень, а 
взагалі в Україні їх реалізують 
по 2000», — розказує Артем.

Мріє про кухню,  
щоб влаштовувати дегустації 
для гостей
В українських супермаркетах усі 
креветки продають замороже-
ними. На цій же фермі — тіль-

На Чернігівщині почали вирощувати креветокБізнес
Артем Дєдков розпочав прибуткову 
справу у приміщенні закинутого заводу

«Я змінив багато 
різних робіт. 
Першою була 
перетяжка ме-

блів. Потім торгував одягом і 
взуттям зі Сполучених Штатів. 
Коли почалася війна, бізнес до-
велося згорнути — курс долара 
виріс, невигідно стало. Влашту-
вався на фірму широкоформат-
ного друку, був менеджером з 
постачання. Набридло, захоті-
лося власною справою займа-
тися. Відкрив байкерський бар, 
попрацювали рік. Напевно, не 
вистачило досвіду», — розпові-
дає підприємець Артем Дєдков.

Шукав ідею «бізнесу 
в гаражі»
«Дивився різні відео на ютубі. 
Думав гливи вирощувати, раків 
розводити. Натрапив на іно-
земний сайт про креветок. Ідея 
зацікавила. Читав інформацію в 
інтернеті. Потім купив дисерта-
цію, де розповідалося про різні 
нюанси вирощування креветок 
удома. У той час волонтерив в 
агенції регіонального розвитку. 
Пройшов програму для старта-
пів. Розробив бізнес-план кре-
веткової ферми. Знайшов парт-
нера через знайомих. Цього року 
запустилися», — згадує Артем.

Прісноводних креветок обрав, 
бо це нове для України. 

«Малька замовляв у Малайзії, 
у нас не знайшов. Щоб розпочати 
справу по мінімуму, треба по-
ставити один басейн на чотири 
тонни води. У ньому можна буде 
виростити 10 кілограмів готового 
продукту. Найбільше грошей іде 
на оренду приміщення. Оренду-
вав кімнату на старому закинуто-
му заводі, поставив там басейни. 
А от на корм іде небагато. Кревет-
ки їдять майже все. В раціон має 
входити білок — нежирна риба. 
Зазвичай даю річкову. Морським 
бичком теж годував, перекручу-
вав на м’ясорубці разом із кропи-
вою і лопухом. Також вони їдять 
листя дуба, гарбузи, кабачки», — 
пояснює підприємець.
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На святкуванні Дня підприємця в Чернігові 
у вересні цьогоріч Артем Дєдков показує 
креветок, яких вирощує на власній фермі

Вигідно 
відкривати 
ферми у 
південних 
областях

Лідія Дербага

В Україні вигідно 
відкривати креветкові 
ферми у південних 
областях: Херсонській, 
Миколаївській, Одеській. 
Там є морська вода, 
тепліші зими, більше 
сонця

ки живий товар. А головне, за 
словами Артема, — екологічно 
чистий.

Креветок можна варити, сма-
жити, запікати. Деякі кухарі 
готують із них коктейлі, тому 
підприємець планує розширити 
ферму та облаштувати на ній 
дегустаційну кухню.

«Зараз мої клієнти — кияни. 
Вони викупили першу партію і 
за контрактом заберуть другу. 
До супермаркетів і ресторанів 
я поки що не доріс. Не ті об’єми 
виробництва. Окупиться бізнес 
приблизно за півтора-два роки. 
Планую виробляти 200–250 кі-
лограмів креветок на місяць. 
Для цього потрібно буде найня-
ти трьох-чотирьох працівників, 
бухгалтера. Планую організува-
ти екскурсії по фермі, дегуста-
ції. Вода в басейнах із креветка-
ми багата на мінерали. Її можна 
використовувати для вирощу-
вання мікрозелені. Конкурентів 
на ринку мало. Я був би радий, 
аби їх більше з’явилося. Тоді 
можна об’єднуватися, постачати 
продукцію в Європу», — розмір-
ковує Артем.

Це перспективний бізнес. Го-
ловне, що потрібно від держа-
ви — не заважати працювати. 
Наприклад, зараз в Україні не 
існує жодних норм, держстан-
дартів щодо вирощування 
креветок. Тому сертифікувати 
продукт важко. Це займе при-
близно рік.

«Мій звичайний день прохо-
дить так: підйом о 6.30, пів годи-
ни займаюся креветками. Далі 
їду на основну роботу — працюю 
менеджером в агенції регіо-
нального розвитку. Після 18.00 
повертаюся додому, вечеряю. 
Відправляюся на ферму годува-
ти креветок, чистити фільтри ба-
сейнів. Лягаю спати майже опів-
ночі. З лютого не мав вихідних. 
Іноді хочеться поїхати кудись із 
вимкненим телефоном, зміни-
ти обстановку. Родичі кажуть: 
"Знайди нормальну роботу. На-
віщо воно тобі треба?". А я хочу 
довести, що ця справа — перспек-
тивна», — каже підприємець.

Підприємець із Чернігова 
облаштував невеличку 
ферму, де вирощує 
прісноводних креветок-
велетнів. Попит на них 
шалений: товар ще не 
виріс, а вже розпроданий
Лідія Дербага
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Оптимальна для продажу креветка вагою 
100-200 грамів



5Як працює майстерня з переробки скла Люди

Пляшки з-під шампанського 
переробляють на вази

Щомісяця команда ReRe:Sklo 
виробляє до 500 склянок, ваз та 
різноманітних баночок. Брако-
вані вироби у майстерні збира-
ють та передають на склобій.

«Переважно ми переробля-
ємо винні пляшки місткістю 
0,75 і 1,5 л. З ними зручно пра-
цювати, ми робимо з них та-
рілки, склянки, вази. Менше 
використовуємо пивні пляшки, 
бо їх зазвичай можна здати на 
переробку, люди їх так не зби-
рають. Натомість пляшки від 
міцного алкоголю ідуть тільки 
на склобій — тож їх ми охоче 
беремо, з них можна отримати 
виріб незвичного кольору чи 

Безвідходне виробництво: як у Львові скляні пляшки 
перетворюють на витвори мистецтва
На що пригодилися нікому не 
потрібні пляшки
Займатися переробкою скла 
Роксолана вирішила тоді, коли 
у її власній кав’ярні назбира-
лася тара, яку не було куди 
подіти.

Дівчина розповідає: «У 2014 
році ми з командою мали кав’яр-
ню, і для одного з постачальни-
ків збирали скляну тару з-під 
соків — думали, що її будуть 
переробляти чи використовува-
ти повторно. Але, як виявилося, 
виробник тару не переробляє, 
йому простіше купити нову. 
Тоді ми і замислилися над ідеєю 
переробки пляшок», — розказує 
Роксолана.

Спочатку дівчина об’єднала 
під дахом покинутого заво-
ду таких же творчих людей, 
як сама, та створила сторінки 
бренду ReRe:Sklo в соціальних 
мережах. 

«Із сировиною у нас проблем 
не було. Спочатку ми приносили 
скляні пляшки з дому. Деколи 
навіть шукали сировину біля 
смітників — часто люди просто 
її залишають, особливо якщо 
поруч немає боксів чи контей-
нерів для склотари. Згодом тару 
нам почали приносити друзі, 
родичі, знайомі та навіть незна-
йомі люди. Ми співпрацюємо з 
кількома закладами у Львові, 
вони збирають для нас сирови-
ну. Є такі, що просять, щоб ми 
із зібраної ними тари зробили 
для їхнього закладу пляшки 
для води або баночки для чаю 
чи круп. Це круто, це розумне 
споживання».

Обладнували майстерню 
власноруч
Всі прилади в майстерні 
саморобні.

«У нас три муфельні печі, в 
яких спікається скло при тем-
пературі 800 градусів. Печі нам 
робили на замовлення різні 
українські майстри. Для обріз-
ки пляшок ми використовуємо 
ніхромову нитку. А шліфує-
мо на машинках, де за основу 
взяті соковижималки», — каже 
Роксолана.

Процес створення з вико-
ристаних пляшок нового виробу 
непростий і займає від двох до 
24 годин.
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Використані пляшки, які потрапляють у майстерню, проходять кілька етапів очистки,  
а згодом «спікаються» при високій температурі

«Спочатку пляшки потрібно 
вимити, прибрати етикетки, 
зняти всі металеві застібки, 
корки. Чисту тару можна вже 
ставити в муфельну піч. Туди 
поміщається, залежно від роз-
міру, шість-сім пляшок, пив-
них — до 12. Процес спікання 
триває приблизно дві години, 
саме стільки часу піч набирає 
потрібну температуру — 800 
градусів. Але секрет у тому, 
що відкрити піч можна тільки 
наступного дня. Важливо, аби 
скло правильно і самостійно 
вистигло. Це триває десь годин 
двадцять — і тільки на наступ-
ний день ти приходиш, відкри-
ваєш, дивишся, що вийшло. 
Важливий етап — шліфуван-
ня. Виріб шліфуємо алмазами, 
окрім того, використовуємо 
піскоструменеву обробку скла. 
Цей спосіб дозволяє робити 
візерунки на поверхні», — роз-
казує про процес створення ви-
робів художниця.

форми. Також рідше переробля-
ють пляшки від шампанського: 
вони грубші, і під час переробки 
можуть тріскатися. Але з них ми 
робимо симпатичні вази. Часом 
трапляються пляшки рідкісно-
го кольору, наприклад, синього. 
Вироби з таких пляшок цінять-
ся дорожче, адже це не масова 
продукція. Ваза з такого скла 
може коштувати 400 грн, коли 
всі інші — по 150-200 грн», — 
розповідає Роксолана.

Найбільшим попитом кори-
стується тарілка, яка може слу-
жити підставкою для закусок 
чи десертів. Трапляються також 
індивідуальні замовлення.

«Покупців у нас багато. На-
самперед це екологічно свідомі 
люди, які хочуть підтримати 
наш бренд і в той же час розу-
міють усю цінність нашого по-
чинання. Є й ті, хто не до кінця 
це розуміє, але їм подобається 
наша продукція. До нас прихо-
дять на майстер-класи, щоб на-
вчитися працювати зі склом», 
— говорить Роксолана.

Переробка «сміття» потребує 
затрат
Придбати оригінальні вироби з 
переробленого скла від бренду 
ReRe:Sklo можна онлайн на офі-
ційному сайті, а також на сто-
рінках у фейсбуку та інстаграмі. 
Знайти вироби можна і в звичай-
них магазинах: у Києві — в мага-
зині «Всі свої», у Вінниці — в ма-
газині «ШоШоурум» та у Львові 
— у крамничці «Щось цікаве».

«Деякі люди не повністю ро-
зуміють суть нашого проєкту, 
дивуються і пишуть коментарі 
на кшталт: "Це сміття. Чому по-
рожня пляшка коштує більше, 
ніж та, що з алкоголем?". Ми по-
яснюємо, що сплачуємо подат-
ки, зарплату працівникам, та й 
утримання майстерні потребує 
коштів, і сам процес виготовлен-
ня виробу не простий. Такі ситу-
ації нас не розчаровують, адже 
є чимало свідомих людей, які 
підтримують переробку скла, і 
це завжди надихає. Нещодавно 
до нас приїхала старша пара, 
яка робила велике прибирання 
вдома. Вони не користуються ін-
стаграмом, але знайшли нас і не 
полінувалися привезти пляшки 
на переробку. Це дуже цінно», — 
каже Роксолана.

Найбільшим попитом 
користується тарілка, яка 
може служити підставкою 
для закусок чи десертів

Початок на стор. 1
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Процес створення нового виробу 
з використаних пляшок нового виробу займає 
від двох до 24 годин
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Щомісяця команда ReRe:Sklo виробляє 
до 500  склянок, ваз та баночок
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можемо вплинути», — говорить 
технолог з агрономії ТОВ «Сігнет-
Центр» Дмитро Ваколюк.

Підсумкові цифри врожайно-
сті у «Сігнеті» підтверджують, 
що агрономічна служба стараєть-
ся максимально пристосуватися 
до капризів погоди, провести 
вчасно обробіток ґрунту, догляд 
за рослинами та збір урожаю.

Збирання озимої пшениці за-
вершилося 31 липня. Валовий 
збір зерна з площі 2 тис. га скла-
дає 14,7 тис. т у бункерній вазі. 
Залікова урожайність озимої 
пшениці — 7,4 т/га.

«Восени 2020 року озима 
пшениця увійшла в зимівлю в 
тій фазі, яка потрібна. Навесні 
внесли добриво КАС (карбамід-
но-аміачну суміш), провели на-
лежним чином гербіцидний та 
фунгіцидний обробіток, вологи 
було достатньо. Я вважаю, що 
завдяки сукупності цих факто-

«Сігнет» зібрав рекордний урожай кукурудзи 

«Жнива цього 
року затяг-
нулися сут-
тєво. Справа 

в тому, що у зв’язку з тривалими 
весняними холодами розвиток 
культур відбувався з запізненням, 
тому й період дозрівання затяг-
нувся як мінімум на три тижні. А 
пізнє збирання попередників під 
озиму пшеницю призвело до того, 
що вона розвивалася з запізнен-
ням. До того ж нестача вологи у 
ґрунті восени обумовила нерівно-
мірний і слабкий розвиток озимої 
пшениці. Агрономічна служба 
зробила все, щоб посіяти цю куль-
туру у стислі строки та якісно, але 
далі все залежить від погоди», — 
розповідає заступник директора 
з рослинництва ТОВ «Сігнет Хол-
динг» Юрій Борідченко.

Аграрії зауважують, що до 
сюрпризів погоди вони вже зви-
кли і стараються максимально 
пристосовуватися до них.

«Зміни погоди я сприймаю як 
належне. На це, звісно, звертаємо 
увагу, шукаємо вихід із ситуації, 
але це не той фактор, на який ми 

рів ми отримали достойний ре-
зультат», — розповідає головний 
агроном Житомирського відді-
лення Олександр Гапонюк.

Урожайність сої цьогоріч була 
рекордною для компанії «Сігнет»: 
3,5 т/га у заліковій вазі. А валовий 
збір зерна з площі 1,6 тис. га склав 
6,1 тис. т у бункерній вазі.

«Вегетаційний період сої був 
тривалим, проте, попередньо 
провівши десикацію, тобто пере-
джнивне підсушування рослин 
хімічними препаратами, ми зі-
брали сою в оптимальні строки. 
Жнива пройшли оперативно, 
врожай вважаю досить добрим», 
— каже Олександр Гапонюк.

Збір соняшнику в «Сігнеті» 
завершили 12 жовтня. З площі 
5,4 тис. га валовий збір склав 
20,4 тис. т у бункерній вазі. За-
лікова урожайність соняшнику 
— 3,4 т/га.

«Соняшник ми вирощували 
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вперше, і отримали досить не-
поганий урожай. Ця культура 
нескладна з точки зору техноло-
гії вирощування. Ми дотриму-
валися правильної технології, 
вчасно провели всі агрономіч-
ні операції. Є також переваги 
самої культури: вона досить по-
сухостійка, тому в цьогорічних 
умовах добре себе показала», — 
розказує Юрій Борідченко.

Урожайність кукурудзи у 
«Сігнеті» склала 10,1 т/га. Це най-
вищий показник за всі роки робо-
ти агрохолдингу. А от цукровий 
буряк вродив не так добре: 40 т з 
одного гектара. Така врожайність 
— наслідок тривалої відсутності 
продуктивних опадів у період мак-
симального росту коренеплодів.

«Цьогорічний врожай зерно-
вих культур у компанії вважає-
мо одним із найкращих. Урожай 
кукурудзи найбільший за всі 
роки господарювання "Сігнета", 
врожайність сої також найви-
ща, на досить високому рівні й 
урожайність соняшника», — роз-
повідає заступник директора з 
рослинництва ТОВ «Сігнет Хол-
динг» Юрій Борідченко.

Структура посівних площ в 
наступному році у «Сігнеті» змі-
ниться суттєво. Найбільше землі 
буде відведено під кукурудзу: 17, 
3 тис. га, під сою — 3,1 тис. га, під 
озиму пшеницю — 1,8 тис. га, під 
цукровий буряк — 3,6 тис. га, а 
під соняшник — 2,8 тис. га.

Діана Редька

Залікова врожайність соняшнику у "Сігнеті" становить 3,4 т/га

Цього року жнива в 
компанії «Сігнет-Центр» 
закінчились у грудні. Це 
на три тижні пізніше, ніж 
зазвичай. Але врожайність 
була досить високою, і 
аграрії закінчили рік із 
гарними результатами

Пайовики «Сігнет-Центру» 
отримують орендну плату 
за пай або грошима на 
банківську карту, або у 
натуральній формі

Мішки з зерном доставляють до будинку кожного пайовика

За словами начальника від-
ділу землевпорядкування 
ТОВ «Сігнет-Центр» Олександра 
Байдуся, менше 10 % орендодав-
ців «Сігнета» отримують оренд-
ну плату натурою, проте обидва 
способи тепер і швидкі, і зручні. 
Турбуючись про орендодавців зе-
мельних ділянок, у «Сігнет-Цен-
трі» цьогоріч покращили та 
спростили процедуру отримання 
орендної плати в натуральній 
формі. Відтепер пайовикам не по-
трібно їздити особисто забирати 
свою орендну плату — працівни-
ки компанії привозять її одразу 
до будинку кожного.

«Щоб отримати зерно за пай, 
нашим пайовикам потрібно було 
знайти транспорт, а стареньким 
людям — ще й помічників, поїха-
ти в комору або на площадку, де 
висипали зерно, та набрати його 
у мішки. Якщо зерно висипали 
на вулиці, важливим фактором 
була погода, отже, зерно потріб-
но було забрати одразу, як тіль-
ки його привезли. Люди витра-
чали час, а інколи й кошти. Це 

Враженнями від нової послуги 
«Сігнета» ділиться орендодавець 
Марія Табачук: «Я проживаю в 
селі Ягнятин. Раніше брали свої 
мішки, їхали в комору і набирали 
зерно. Зараз усе набагато зруч-
ніше. До мене зателефонував 
менеджер села, уточнив, коли 
я буду вдома, і мішки з зерном 
привезли машиною мені під бу-
динок. Я була вдома сама, тому 
показала хлопцям, куди занести 
мішки, щоб мені було легше — 
без питань усе зробили. Мені це 
сподобалося, причому компанія 
нам ще й свої мішки дала».

У разі виникнення будь-яких 
питань стосовно доставки зерна 
додому пайовики можуть зате-
лефонувати або до менеджера 
села, або на гарячу лінію «Сігне-
та» за номером 0-800-303-036, 
дзвінки безкоштовні. 

Діана Редька

було не дуже зручно, оскільки 
переважна більшість наших па-
йовиків — люди похилого віку. 
Тому ми вирішили привозити 
готове, набране у мішки зерно, 
до будинку кожного пайовика», 
— каже Олександр Байдусь.

Машину із зерном супроводжує 
менеджер села, який заздалегідь 
збирає заявки від пайовиків на 
отримання орендної плати нату-
рою. У кожному районі працює 
кілька таких машин із доставкою 
зерна додому від «Сігнета».

«За потреби наші вантажники 
заносять зерно у двір чи до комо-
ри. Пайовику лише потрібно бути 
вдома в той час, що вказав мене-
джер села, і чекати. Такий сервіс 
наші пайовики оцінили. Кажуть, 
що це значно простіше та зручні-
ше», — розповідає начальник від-
ділу землевпорядкування.
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За потреби вантажники «Сігнет-Центру» 
заносять пайовику зерно у двір чи до комори



7Як пройшов рік для компанії «Сігнет-Центр» Компанія
«Ми соціально відповідальна компанія, тому стараємося 
не стояти осторонь від проблем, які є в наших селах»

Інженерна служба розпоча-
ла підготовку техніки до 
весняних робіт, а цукровий 
завод відпрацював свій 

161-й сезон. Яким був цей рік 
для компанії, розповідає гене-
ральний директор ТОВ «Сігнет-
Центр» Георгій Баришполь.
— Цього року ми спробували 
вирощувати нову для нас куль-
туру — соняшник, який показав 
досить хороший результат. В 
принципі, ми його вирощували 
в якості експерименту, це нам 
показало як слабкі, так і сильні 
сторони нашої технології та ви-
робництва. У нас по всіх куль-
турах гарний результат, лише 
провал по цукровому буряку. 
Це єдина культура, яка нас 
підвела.

Чи чекати суттєвих змін у 
структурі посівних площ 
наступного року і яка 
культура у 2022-му буде 
пріоритетною?
— Наступного року продовжи-
мо вирощувати соняшник, але 
зменшимо трохи площі посіву. 
Пріоритетною знову буде куку-
рудза. Це класична культура. 
Вся техніка та елеватори в нас із 
самого початку налаштовані на 
її прийом.

Фінансовий контролер «Сігнет-Центру» 
Алла Шпак увійшла в десятку найкращих 
бухгалтерів України

Яким був цей рік для відділу 
цукровиробництва?
— Цукровий завод відпрацював 
ефективно, вийшов на планову 
продуктивність, мав хороший роз-
хід газу. Правда, працював недов-
го, бо було мало сировини через 
неврожай цукрового буряку. Ми 
ще не можемо сказати, з якої при-
чини. В кожного з нас є своя думка 
стосовно цього, ми це ще будемо 
обговорювати, аналізувати. 

У якому напрямку 
рухатиметься «Сігнет» у плані 
технологій?
— Тенденція до інновацій зберіга-
ється, ми постійно будемо пробу-
вати щось нове. Період з грудня 

по лютий якраз добре підходить 
для того, щоб добре подумати 
над інноваціями, вивчити досвід 
колег, дізнатися щось нове, взяти 
участь у конференціях і визначи-
тися, в якому напрямку діяти.
Наступного року ми будемо 
оновлювати машинно-трактор-
ний парк, продовжимо також 
застосовувати дрони. Цьогоріч 
ми вперше застосували дрони 
для обприскування полів, але 
поки що результатом незадо-
волені. Проблема в тому, що на 
сьогоднішній день ще немає за-
собів захисту, які придатні для 
внесення мінімальними норма-
ми. Підрядники, які працюють 
на ринку цих послуг, ще самі не 
готові технічно і професійно. 

Чи активно впроваджувалися 
в цьому році соціальні 
проєкти?
— У соціальних проєктах го-
ловну роль грає ОТГ. Саме вони 
виступають ініціаторами со-
ціальної роботи, а за нашою 
компанією — фінансове забезпе-
чення. Жодне звернення з боку 
територіальних громад не було 
проігнороване, по всіх запитах 
громад ми зробили виплати. 
На жаль, багато хто в громадах 
плутає наші ролі. Ми маємо пра-
цювати в полі, отримувати там 
результат. Соціальна програма 
— це додаткове навантаження на 
нас, ми соціально відповідальна 

Генеральний директор ТОВ "Сігнет-Центр" 
Георгій Баришполь
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компанія, тому стараємося не 
стояти осторонь від проблем, 
які є в наших селах. Але взага-
лі соціальні питання повинна 
вирішувати територіальна гро-
мада і ті структури ОТГ, які за 
це відповідають. Тому якщо є 
класні проєкти від ОТГ, ми в них 
із радістю беремо участь і тоді 
з задоволенням дивимося на ре-
зультати спільної праці.

Цього року було відновлено 
співпрацю з Верхівнянським 
агроколеджем, і студенти 
проходили практику в 
компаії «Сігнет». Більшість 
задоволені навчанням. Чи 
плануєте й надалі розвивати 
освітні проєкти? 
— Освітніми проєктами ми за-
ймалися і плануємо займатися 
надалі. Нам це цікаво, студенти 
— наші майбутні кадри. Проте 
наші плани складно реалізува-
ти в умовах карантину. Після 
його закінчення хочемо контак-
тувати з Житомирським агроко-
леджем, створювати виробничі 
програми для підвищення рівня 
професійних знань студентів.

Які стратегічні плани має 
«Сігнет» на майбутнє?
— Стратегічні плани є. Проте го-
ловне, щоб ми всі були здорові, 
щоб ніхто не хворів, щоб результа-
ти були кращими, а в сім’ях було 
більше радості, добра і злагоди.

Всередині грудня 
в «Сігнеті» закінчилися 
польові роботи
Діана Редька
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Алла Шпак перемогла у конкурсі «Найкращий бухгалтер України»

Алла Шпак постійно вдоско-
налює знання у сфері, в якій 
працює.

«Мені дуже пощастило пра-
цювати у високотехнологічній 
компанії. "Сігнет" — команда 
професіоналів, які постійно ру-
хаються вперед. Саме завдяки 
новаторству, новим ідеям, ре-
алізації ряду проєктів підтри-
мую свій професійний розвиток.  
Основне в роботі — колектив, 
команда, з якою впроваджуєш 
нові проєкти, професійно розви-
ваєшся. Компетенція і комуні-
кація — основні риси професій-
ності», — каже вона.

Про конкурс «Найкращий 
бухгалтер України» Алла Шпак 
мріяла давно, проте участь 
брала вперше.

«Це професійне визнання, 
вища ліга бухгалтерської спіль-
ноти України. Конкурс — під-
твердження високого рівня 
практичних професійних знань 
і особистої ефективності бух-
галтера, фінансового менеджера 
як умілого керівника економіч-
но-фінансової служби», — каже 
фінансовий контролер «Сігнета».

Конкурс проходив у три 
етапи: два етапи тестування і 
творча робота.

«У творчій роботі необхід-
но було поділитися з колегами 
своїм успішним практичним 
досвідом, організацією роботи 
фінансово-економічної служби 
з урахуванням цілей і завдань 
бізнесу. Треба було розказати, 
як вдалося підвищити цінність, 
значущість і статус ФЕС на під-

ням останніх змін у законодав-
стві. Складні задачі, що сто-
суються податку на прибуток, 
потребували додаткових знань. 
Серед відповідей на онлайн-тес-
ти були досить схожі варіанти, 
потрібно було не помилитися. 
Написання роботи вимагало ба-
гато часу, практичного матеріа-
лу, математичних розрахунків», 
— розповідає Алла Шпак.

Жінка говорить, що її дуже 
підтримували рідні та колеги. 
«Емоції від перемоги — радість, 
гордість за професію. З написан-
ням роботи справилася, власне, 
завдяки компанії "Сігнет" — 
адже це був, по суті, набутий 
мною в компанії досвід, яким я 
поділилася. Безмежно вдячна 
за підтримку колегам і друзям», 
— говорить Алла Шпак.

приємстві. При написанні ро-
боти потрібно було використа-
ти професійні знання, досвід, 
управлінські навички, вміння 
нестандартно вирішувати про-
блеми, грамотно й переконливо 
викладати свої думки. Конкурс 
був складним і потребував знань 
не лише бухгалтерського, але й 
податкового обліку з урахуван-

Початок на стор. 1
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механізм і як він працює», — 
пригадує Денис.

Два роки Денис удосконалю-
вав перший свій виріб — меха-
нічну візитницю. Якщо круто-
нути коліщатко, коробочка з 
візитками повільно відкрива-
ється. Ідею Охріменко презен-
тував на біржі бізнес-проєктів 
Startup.ua. Там він познайомив-
ся з видавцем дитячої літерату-
ри Геннадієм Шестаком, який 
став його партнером.

Пізніше Денис усе-таки по-
вернувся до ідеї з годинником і 
зробив його як таймер, а потім 
взагалі переробив механізм на 
трактор.

«Потім мені хтось порадив 
зробити театр. Тоді я згадав ідею 
з листівками. Мій театр був про-
сто шестеренчастим механізмом 
без якихось занадто складних 
функцій, але виглядав він при-
кольно. Коли пакував найперші 
вироби у плівку, сушив її феном», 
— розповідає майстер.

Як чоловіки розпочали бізнес на конструкторах із фанериДосвід
Українські дизайнери створюють фантастичні механізми з дерева
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На чотирьох лазерних 
верстатах майстри 
вирізають із фанери 
деталі. З них покупці 

потім збирають трамвайчики, 
трактори, комбайни, лялькові те-
атри, силоміри, візитниці. Через 
систему дерев’яних шестерень їх 
рухає канцелярська резинка.

«У мене виникла бізнес-ідея 
випускати листівки, але не прості, 
а рухомі. Вибирав матеріали: пра-
цював з картоном, пінокартоном, 
полістиролом, пінополістиро-
лом, пінополіуретаном, акрилом. 
Почав шукати ідеї в інтернеті, 
наткнувся на дерев’яні годинни-
ки, в яких усі шестерні зроблені 
з дерева. Цей матеріал виявився 
набагато кращим: він екологічно 
безпечний, деталі з нього добре 
тримаються купи навіть без 
клею», — говорить столичний ди-
зайнер Денис Охріменко.

Перші вироби створював 
ночами на балконі
«Коли зрозумів, що в мене не 
виходить листівка, вирішив 
створити повноцінний годин-
ник. На той час навіть уяви не 
мав, як він працює. Ми жили 
в однокімнатній орендованій 
квартирі. Там був балкон, який 
я обладнав під майстерню. Я був 
у захваті від власних ідей і міг 
до четвертої ранку щось склада-
ти. Дружина дивилася на мене, 
як на дивака, але не забороняла 
займатися улюбленою справою. 
Поступово я розібрався, що таке 

ставив на стіл, і він дивним чином 
починав рухатися. Цікаво було 
спостерігати, як людина йде повз 
мене, а її голова лишається повер-
нутою в бік моїх виробів. Українці 
просто втрачали мову, для них це 
було дуже дивним. Собівартість 
одного виробу, створеного на чу-
жому обладнані, складала при-
близно 90 гривень. Тому продавав 
я їх за 200-240 гривень. Думав, 
що це нереально для українських 
покупців. Але ні, вони купували. 
Щоправда, на першій такій ви-
ставці всі мої механізми розібра-
ли іноземці», — каже Денис.

Активні продажі почалися 
в грудні 2014-го. 

«Ми розраховували, що наші 
вироби купуватимуть для дітей. 
Але вони виявилися цікавими і 
для дорослих. Тепер татусі спере-
чаються з дітьми, кому ж збира-
ти», — говорить Геннадій Шестак.

Продавати 3D-пазли україн-
ської компанії у 2018 році почала 
американська корпорація Disney.

Вийшов з проєкту і створив 
нові моделі конструктора
У 2017 році Денис покинув про-
єкт. За цей час він розробив два 
нових види продукції: механічні 
конструктори та кубики з пере-
робленого паперу, з яких можна 
будувати будиночки для дітей.

Особливість виробів Ugears 
полягає в тому, що моделі збира-
ються без використання клею чи 
якихось інструментів. Дерев’яні 
елементи кріпляться між собою 
за допомогою особливих з’єднань. 

«Завдяки основним законам 
фізики шестерні обертаються 
— і модель починає рухатися. 
Там немає жодних батарейок чи 
інших джерел енергії. Тобто лю-
дина збирає конструктор, витра-

Діана Редька

Кияни Денис Охріменко 
та Геннадій Шестак 
налагодили в селі 
Горенка поблизу столиці 
виробництво механічних 
дерев’яних конструкторів
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Ольга Сумська любить готувати різдвяні 
страви, особливо кутю 
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Конструктори збирають без використання  
клею чи інших інструментів

Ольга Сумська поділилася 
рецептом головної 
різдвяної страви. Акторка 
готує кутю з пшениці, але 
каже, що її також можна 
варити з рису або булгуру — 
виходить не менш смачно

У кутю додають ложку коньяку

«Варимо спеціальний, швид-
кого варіння, сорт пшениці до 
готовності, окремо запарюємо 

ницю змішуємо з перемелени-
ми сухофруктами і перетертим 
маком. Мед додаємо за смаком. 
Якщо суміш суха, доливаємо 
навар із сухофруктів», — ді-
литься рецептом Сумська.

Ольга додає, що її секретний 
інгредієнт — ложка коньяку. 
За словами акторки, таку кутю 
можна їсти тричі на день цілий 
тиждень, і вона не набридне. 

Лідія Дербага

сухофрукти: курагу, родзин-
ки, хто любить — чорнослив, 
груші, яблука. Навар зберіга-
ємо. Також окремо запарює-
мо волоські горіхи, щоб з них 
вийшла гіркота. Далі беремо 
мак, заливаємо водою, додаємо 
пару ложок цукру і варимо 15 
хвилин на малому вогні, потім 
перетираємо в ступці або меле-
мо на м’ясорубці. Зварену пше-

чає на це час, отримує задоволен-
ня від процесу збирання, а потім 
ще й насолоджується тим, що її 
іграшка рухається, — додає Денис 
Охріменко. — Довгий час попу-
лярною моделлю в нас був хар-
ді-гарді. Це відомий музичний 
інструмент. Ми зробили перший 
у світі механічний інструмент з 
фанери, на якому можна грати».
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Такі конструктори цікаві як дітям, так і 
дорослим

Зрубав дерево — посади нове
Придбати конструктори можна 
через інтернет. Ціни — від 135 до 
1700 гривень за один виріб.

«Ми з командою регулярно бе-
ремо участь у соціальних проєк-
тах в Україні. До нас звертаються 
студенти, організатори освітніх 
програм та заходів зі збережен-
ня природи. Наприклад, весною 
ми стали партнерами ініціативи 
"Озеленення України", в рамках 
якої у світі висадили майже 5,5 
мільйона дерев. Зараз чекає-
мо на отримання сертифіката 
FSC, який підтверджує, що ми 
використовуємо фанеру з пра-
вильно заготовленої деревини. 
Документ означає, що на місці 
вирубаних дерев висадять таку 
ж кількість нових. Люди, купую-
чи наш товар, розумітимуть, що 
ми ощадливо ставимося до лісо-
вих ресурсів», — каже Олексій 
Лиснянський.

Іноземці розкупили все
Свою ідею Денис випробував на 
Андріївському узвозі.

«На перших виставках люди 
не дуже розуміли, як моя фанера 
їде. Це зараз вони бачать щось по-
дібне і думають: "О, це, напевно, 
механічний конструктор". А тоді 
я брав свій дерев’яний трактор, 


