
«Кенгуруш» відправляє якісні 
речі у села по всій Україні

Паперові трудові 
книжки замінили 
на електронні

Стор. 6Стор. 4

Рожеві банани  
цвітуть у грудні «Дія» спростила 

отримання 
електронного  
COVID-сертифіката 

Стор. 3

Далі на стор. 5

Далі на стор. 8
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У крамничці соціального проєкту «Кенгуруш» 
можна придбати брендовий одяг за доступною ціною

нула думка, що це крута ідея — 
вирощувати екологічні губки та 
мочалки. Тому попросив трохи 
насіння. Взяли десь 50 насінин. 
Потім у нас був переїзд, купа 
клопотів, міське життя. Насіння 
три роки лежало в пакеті та про-
сто чекало свого часу. І ось у 2018 
році ми вирішили, що варто зро-
бити перший крок», — пригадує 
власник екоферми Family Loofa 
Володимир Жданов.

Володимир із дружиною Те-
тяною та двома дітьми живе у 
Херсоні. Люфу подружжя вирі-
шило посіяти у батьків, у селі 
Каїри Херсонської області.

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.

Цукровий завод 
працював 
50 днів

Євгенія Озкан допомагає 
людям у селах отримати 
якісну гуманітарну 
допомогу. Вона засновниця 
соціального проєкту 
«Кенгуруш», який виступає 
посередником між охочими 
віддати вже не актуальні 
для них речі та тими, хто 
цих речей потребує
Діана Редька

«Три роки тому у мене 
постало питання, 
куди віддати одяг 
моїх синів, з якого 

вони вже виросли. Це виявилося 
непросто. Дитбудинкам у Києві 
він був не потрібен, а на сайтах 
типу OLX навіть безкоштовно не 
хотіли забирати. Так я вийшла на 
дитбудинки у селах, а пізніше про 
цю ідею дізналися друзі та знайо-
мі, а потім і незнайомі люди. Всі 
почали віддавати свої речі, щоб я 
їх також передала у добрі руки», 
— розповідає Євгенія. 

Діана Редька

Сім років тому Володимир 
Жданов уперше побачив 
люфу. Це рослина, яка схожа 
і на огірок, і на кабачок. 
Та якщо дочекатися, коли 
її плоди дозріють, вийде 
мочалка або губка для 
посуду. Цей факт настільки 
вразив чоловіка, що згодом 
він почав вирощувати 
рослину для бізнесу

Родина Жданових вирощує 
мочалки на городі

Далі на стор. 6

Діана Редька

Виробничий сезон 
цукрового заводу 
Cygnet завершився 
5 листопада

Завод цьогоріч відпрацю-
вав 50 діб. Було переробле-
но 142,8 тис. т цукрових бу-
ряків, вироблено 20,2 тис. т 
цукру. Давальницька сиро-
вина в 2021 році становила 
7,9 %.

Цукристість буряку цього 
року була вищою, ніж торік, 
і склала 16,8 %. Вихід цукру 
склав 14,1 %.

«В цілому виробничий 
сезон 2021 року пройшов 
організовано. Серйозних 
збоїв у роботі відділу цу-
кровиробництва не було», 
— каже головний інженер 
цукрового заводу Андрій 
Осипенко.

Поставлені перед почат-
ком сезону завдання відді-
лу цукровиробництва вда-
лося виконати. 

Андрій Осипенко розпо-
відає: «Виробнича потуж-
ність заводу залишилася 
на минулорічному рівні, 
а витрати природного 
газу зменшені на 0,28 м³ 
на тонну переробленого 
буряку. 

«Друзі, в котрих росла люфа, 
розповіли, що вони її вирощують 
лише для того, щоб отримати з 
неї мочалку. Я б додав: нату-
ральну мочалку, яка після ви-
користання не завдасть шкоди 
довкіллю. У мене одразу промай- https://cutt.ly/ds-tg

Телеграм
https://cutt.ly/ds-vb

Вайбер



2 Новини Житомирщини  Школяр придумав, як використати в побуті сонячну енергію

Таку ідею запропону-
вала місцева активіст-
ка, мешканка Ружина 
Анастасія Тищук. 

«Я впевнена, що любов до 
своєї країни вимірюється тим, 
що ти для неї робиш. З ідеєю 
про посадку дерев я звернулася 
до голови громади Людмили 
Біляк, вона ідею підтримала і 
запропонувала посадити алею 
біля Ружинської гімназії», — 
розповідає Анастасія.

Саджанці та добриво при-
дбали за кошти громадської 
організації «Центр розвитку 
Ружинщини». 

Дівчина пояснює, чому ви-
брали саме фундук, а не щось 
інше: «Кілька років тому я при-
дбала саджанці фундука та по-
садила біля батьківської хати. 
Цьогоріч уже спробували перші 
горіхи. Фундук прекрасно росте 
і не вимагає особливого догля-
ду. Яблуні, груші, вишні — до-
волі поширені плодові дерева в 
нашому регіоні. А от фундук — 
щось нове, до того ж його горіхи 
смачні та корисні».

Доглядати за посадженими 
деревами буде адміністрація 
гімназії. Анастасія Тищук каже, 
що за необхідності особисто 
буде навідуватися до алеї. 

«Наші міста і села 
потребують комплексних 
рішень стосовно озеленення»

Алея фундуків біля Ружинської гімназії

«Маю надію, що на 40-річчя 
незалежності України дерева 
будуть давати величезний уро-
жай, а наша країна буде щасли-
вою та квітучою», — каже вона.

Жінка вважає, що кожен не-
байдужий громадянин повинен 
долучатися до висадки дерев у 
містах і селах. 

«Дуже часто дерева зріза-
ють, а на їхньому місці нічого 
не саджають. Ніби і розчистили 
зарості, а вигляд неохайний. Я 
вважаю, що садити нові дере-
ва потрібно обов’язково! Наші 
міста і села потребують комп-
лексних рішень стосовно озеле-
нення. Останнім часом у мережі 
спостерігаю, як учні, батьки та 
інші небайдужі люди саджають 
дерева по всій території ОТГ. Це 
дуже круто. Я в захваті, бо чим 
більше дерев, тим більше кисню, 
тим здоровіша і зеленіша пла-
нета», — говорить Анастасія.

Вчорайшенська ОТГ також 
долучилася до озеленення. На 
земельній ділянці комунальної 
власності, непридатній для ро-
зорювання, працівники адміні-
стративного корпусу ОТГ виса-
дили понад 140 молодих берізок.

«Працюємо над тим, щоб із 
кожним днем, з кожним роком 
наша громада ставала все кра-
щою, затишнішою та комфорт-
ною для життя. Саме з цією 
метою й вирішили посадити 
березовий гай», — розповідає го-
лова ОТГ Олександр Черешнюк.
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Діана Редька

У Ружинській гімназії 
висадили 30 саджанців 
фундука на честь 30-річчя 
незалежності України

Школяр вигадав кухню, 
яка працює від енергії сонця

Школяр із Житомира Михайло 
Шубін спроектував «сонячну 
кухню» для своєї бабусі, у будин-
ку якої немає газопостачання. 
На такій кухні можна підігріва-
ти їжу, сушити овочі та фрукти і 
навіть використовувати як поїл-
ку для тварин у зимовий період.

«Я дослідив перспективи ви-
користання "сонячної кухні" у 
нашій області і провів дослід, 
щоб визначити, яка конфігу-
рація найкраща. Всього є три 
види таких сонячних кухонь: 
коробкова, концентрична та 
комбінована. Промені сонця 
можна спрямувати так, щоб усі 
вони збиралися в одній точці. У 
кожну з конфігурацій я помістив 
посудину, в якій було пів літра 
води. Через 45 хвилин вода на-
грілася від сонця майже до 80 
градусів. Найвдалішою вияви-
лася комбінована конфігурація», 
— розповідає Михайло Шубін.

Дослідник також пропонує 
спосіб автономного енергоо-
щадливого освітлення фонтану.

«У Житомирі нещодавно ре-
конструювали фонтан, який був 
кілька десятиріч занедбаний. 
Гарного вигляду йому у вечір-
ній час надають світлодіодні 

Лідія Дербага лампи. Я думав, як зробити так, 
щоб ці лампи не живилися від 
центрального енергопостачан-
ня і фонтан сам забезпечував 
свої енергетичні потреби. На дні 
фонтану є зливна труба, через 
яку проходить велика кількість 
води. Саме в цьому місці я про-
поную встановити генератор. 
Вода, рухаючись по тій трубі, 
крутитиме лопаті генератора, і 
буде вироблятися електричний 
струм, який надходитиме до 
акумулятора, а тоді — до світ-
лодіодних ламп», — пояснює 
школяр.

Михайло планує подати цю 
ідею на конкурс «Майстерня 
міста Житомира» і в майбутньо-
му втілити її в життя.

Хлопець відвідує у школі гур-
ток «Основи науково-дослідної 
діяльності» та радиться з учите-
лем стосовно своїх досліджень.

«Я хочу й надалі працювати 
в цьому напрямку і вийти на 
масовий випуск спроєктованих 
мною виробів», — каже Михай-
ло Шубін.

«Вода нагрілася від сонця 
майже до 80 градусів»

Саджанці дерев студенти 
принесли з дому
«Щороку викладачі нашого 
агроколеджу разом зі студента-
ми висаджують дерева. Цього-
річ я теж запропонувала студен-
там другого курсу зайнятися на 
виховній годині озелененням», 
— розповідає викладач Верхів-
нянської філії Житомирського 
агроколеджу Галина Хаба.

Всього посадили близько 
50 дерев: 30 горіхів, 10 дубів, а 
решта — вишні. Саджанці сту-
денти принесли з дому.

«У нас повсюди інтенсивно 
вирубують дерева, а нових ніхто 
не висаджує. А в парку почали 
гинути ялини, бо вражаються 
короїдом. Діти про все це зна-
ють, тому залюбки підтримали 
мою ідею. Я запропонувала їм 
ще й удома посадити дерева. 
З власного досвіду знаю, що 
дитина, яка посадить дерево, 
буде його неабияк берегти, по-
вертатиметься до нас у коледж і 

Діана Редька пам’ятатиме про дерево, що са-
дила, та іншим розповідатиме», 
— каже Галина Хаба.

Студенти разом із викла-
дачем доглядають за моло-
дими деревами, регулярно їх 
поливають.

Студенти Верхівнянського агроколеджу 
висадили 50 дерев біля альма-матер
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3Як отримати електронний сертифікат щеплень Новини
«Дія» спростила отримання електронного  
COVID-сертифіката про вакцинацію

Отримати такий серти-
фікат можна у друко-
ваному вигляді в сі-
мейного лікаря. Проте 

значно зручніше — показати 
сертифікат про вакцинацію в 
електронному форматі в засто-
сунку «Дія».

Незважаючи на велику кіль-
кість успішно згенерованих 
COVID-сертифікатів, все ще 
трапляються випадки, коли 
отримати документ онлайн не 
виходить.

У випадку введення 
обмежень жовтого, 
помаранчевого та 
червоного рівня епідемічної 
небезпеки користуватися 
послугами міжрегіональних 
перевезень, відвідувати 
громадські місця чи брати 
участь у масових заходах 
можуть громадяни, які 
мають COVID-сертифікат 
про вакцинацію
Лідія Дербага

цього, очільник уряду уточнив, 
що адресна допомога до 
пенсії надаватиметься цим 
людям незалежно від того, чи 
отримують уже такі виплати інші 
члени сім’ї.

Отримати водійське 
посвідчення можна поштою
З 5 листопада 2021 року 
посвідчення водія, яке було 

Змінити місце  
реєстрації можна онлайн
Верховна Рада ухвалила 
законопроєкт про зміну місця 
реєстрації онлайн. Послуга 
буде доступною як власникам 
паспортів-книжечок,  
так і ID-карток. Цим 
законопроєктом скасовується 
штамп у паспорті та витяг  
з ID-картки про прописку.

Зросте мінімальна пенсія 
родинам загиблих 
захисників України
З 1 січня 2022 року мінімальна 
пенсія родинам загиблих 
героїв України зросте до 
7 800 гривень. Про це заявив 
Прем’єр-міністр України Денис 
Шмигаль. Підвищену пенсію 
з наступного року отримають 
понад дві тисячі людей. Окрім 

замовлене через «Електронний 
кабінет водія» або через 
«Дію», можна отримати 
у відділеннях Укрпошти. 
Послуга коштуватиме приблизно 
450 гривень. Зазначається, 
що в «Електронному кабінеті 
водія» зареєстровано вже понад 
1,8 млн користувачів, а обмін 
посвідчення водія здійснили 
60,3 тисячі українців. 

3. Поставте галочку, щоб дати 
згоду на передачу даних з 
Електронної системи охорони 
здоров’я (ЕСОЗ) у «Дію».
Варто зауважити, що 

паспорт-книжечка серед усіх до-
кументів у «Дії» відображатися 
не буде. Адже цифровим паспор-
том може бути лише ID-картка 
та закордонний біометричний 
паспорт.

Якщо у користувача немає 
рахунку в жодному банку, 
СOVID-сертифікат можна згене-
рувати не тільки в застосунку, а 
й на порталі «Дія» за посилан-
ням: https://diia.gov.ua/.

Також з 8 листопада українці, 
які перехворіли на COVID-19, змо-
жуть отримати сертифікат про 
одужання. Він дозволяє упродовж 
90 днів без обмежень працювати, 
відвідувати громадські закла-
ди та пересуватись у «жовтій» 
і «червоній» зонах. Отримання 
таких сертифікатів передбачене 
лише у цифровому форматі.

Найбільш поширена пробле-
ма, яка виникає у користувачів 
програми «Дія» під час гене-
рації сертифіката — створення 
електронного підпису. Проте 
розробники вже спростили цей 
процес, крутити головою і кліпа-
ти у камеру більше не потрібно.

«Нам вдалося знайти нор-
мативні та технологічні мож-

ливості, щоб спростити процес 
генерації ковід-сертифікатів 
без використання електронного 
підпису. Ви заходите у додаток 
чи портал, натискаєте "Отрима-
ти сертифікат" — і все. Серти-
фікат надходить», — повідомив 
міністр цифрової трансформації 
Михайло Федоров.

Єдине, що для цього потрібно 
— оновити додаток на смартфоні.

Як отримати сертифікат, якщо 
немає ID-картки та біометрично-
го закордонного паспорта? Це ще 
одне доволі поширене питання 
серед користувачів «Дії». Завдя-
ки останнім оновленням засто-
сунку СOVID-сертифікат зможуть 
отримати громадяни, у яких 
паспорт-книжечка.

Як згенерувати сертифікат із 
паспортом-книжечкою в «Дії»:
1. Авторизуйтесь у застосунку 

через BankID.
2. Натисніть «Послуги» та вибе-

ріть пункт «COVID-сертифіка-
ти» — «Отримати сертифікат».

СOVID-сертифікат перевіряють у програмі 
«Дія»
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Покрокову інструкцію як це 
зробити розповідає начальник 
відділу персоналу ТОВ «Сігнет-
Центр» Наталія Бобик: 
1. Зареєструйтесь чи авторизу-

йтесь у кабінеті громадянина 
на сайті diia.gov.ua за допомо-
гою електронного підпису.

2. Перевірте коректність особистих 
даних у профілі користувача, 
актуалізуйте їх за необхідності, 
щоб усі були дані (паспортні, 
ІПН, місце проживання, місце 
прописки та інші дані).

3. Заповніть заяву, відповіда-
ючи на питання в анкеті. 

Надприклад, „Чи ви є членом 
селянського фермерського 
господарства-якщо є город-то 
проставляємо так.“

4. Оберіть зручний для вас центр 
зайнятості (Попільнянський, 
Ружинський, інші), незалеж-
но від зареєстрованого місця 
проживання чи перебування.

5. Введіть свій номер соціаль-
ного рахунку та оберіть пері-
одичність отримання виплат. 
Якщо немає соціального ра-
хунку, пропустіть цей етап. 
Але, протягом 10 робочих днів 
після призначення виплат 
зверніться до ЦЗ для роз’яс-
нення щодо відкриття соці-
ального рахунку. Після отри-
мання надайте його реквізити 

на електронну пошту центру 
зайнятості або особисто, де 
подали заяву.

6. Завантажте необхідні доку-
менти: паспорт, документ 
про останній вид зайнятості 
(сканкопія трудової книжки 
— перша сторінка та остання 
і прийняття, і звільнення), до-
кументи про освіту та інші.

7. Перевірте сформовані заяви 
та підпишіть їх електронним 
підписом та натисніть -пода-
ти документи».
Якщо у вас вдома немає скане-

ра щоб зісканувати документи, 
можна встановити на смартфон 
програму-сканер. Серед безкош-
товних додатків для скануван-
ня документів найбільшою по-

пулярністю серед користувачів 
користуються CamScanner та 
Adobe Scan.

«Варто зауважити, що призна-
чення допомоги по безробіттю у 
„Дії“ можливе лише на самому 
сайті. У мобільному додатку ця 
опція поки не доступна. З теле-
фона також можна подати доку-
менти, проте не через додаток, 
а через браузер. Слід уважно 
перевіряти коректність внесення 
даних в системі. Якщо будуть 
помилки, будуть і проблеми з 
призначенням допомоги по без-
робіттю», — розповідає про осо-
бливості реєстрації безробітних 
онлайн директор з  персоналу та 
комунікацій «Сігнет Холдинг» 
Ольга Петренко.

Стати на облік у центр зайнятості можна онлайн 
У центрі зайнятості можна 
зареєструватися через 
портал «Дія»
Діана Редька



4

має як плюси, так і мінуси. Ос-
новна її перевага — економія 
на опаленні взимку завдяки 
заглибленню у землю. Най-
більший недолік — дуже висока 
вологість повітря. Якщо влітку 

її ще можна знизити, відкрив-
ши вікна, то взимку боротися 
з цим практично неможли-
во, і вологість майже весь час 
тримається на позначці 100%. 
Такі умови несприятливі для 
помідорів, огірків чи перцю, 
вони хворіють, у них погано 
зав’язуються плоди, тому уро-
жайність низька. А от квітам 
такі умови чудово підходять. 
До речі, гриби там також можна 
вирощувати. І печериці, і гливи 
люблять високу вологість. Для 
грибів навіть не треба додат-
кового освітлення, а квітам я 
вмикаю світло, щоб продовжи-
ти світловий день», — пояснює 
Степан.

В теплиці посаджено близько 
тисячі рослин. Чоловік вирощує 
переважно вуличні квіти, але є і 
трохи кімнатних.

Що можна вирощувати у теплицях взимкуБізнес

Квіти і гриби краще ростуть у підземних теплицях

«Я хотів вирощу-
вати у теплиці 
овочі цілий рік. 
Узимку утепли-

ти звичайну теплицю майже 
нереально, тому задля економії 
опалення я зробив її заглибле-
ною. На той час це потребувало 
досить великих капіталовкла-
день. Потрібно було вирити кот-
лован глибиною півтора метра, 
вимурувати з термоблоків стіни, 
що в землі, зробити опалення та 
освітлення. Стіни над поверх-
нею землі я зробив із двох шарів 
плівки, між якими залишив 30 
см повітряної "подушки" задля 
економії тепла. У першу зиму я 
теплицю не опалював. Уявіть, 
на вулиці було −17 градусів, а в 
мене в теплиці — −2», — розпові-
дає Степан.

Згодом замість овочів чоловік 
вирішив вирощувати квіти. Го-
ловна причина такого рішення 
— висока вологість у теплиці.

«Як показали перші пів року 
роботи, заглиблена теплиця 

Можна замовити 
саджанці квітів
«Я продаю квіти вдома. Пишу 
оголошення у фейсбуку на своїй 
сторінці "Квіти Трибухівців", 
і люди замовляють. Є у мене 
також багато постійних клі-
єнтів. Вуличні квіти купують 
навесні. У нас тут переважно 
приватні будинки, і всі хочуть 
прикрасити подвір’я вуличними 
квітами. А попит на кімнатні 
квіти є фактично круглий рік», 
— розповідає чоловік.

Заняття квітникарством 
приносить йому багато задово-
лення. Найбільша радість для 
нього — знати, що рослини з 
його теплиці милують око де-
сяткам тисяч людей.

«Я приватний підприємець, і 
у мене офіційно працює люди-
на. Самому все неможливо оси-
лити. Коли починав займатися 
квітами, досвіду не було взагалі. 
Черпав інформацію з інтернету, 
вчився методом проб і помилок. 
Якби десять років тому мені 
сказали, що буду займатися 
квітами, я б не повірив. А зараз 
мені це дуже подобається. У 
майбутньому планую збудувати 
ще одну теплицю», — розповідає 
Степан Андреїв.
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У заглибленій теплиці Степан Андреїв 
вирощує переважно вуличні квіти

краще себе показали два: Блек 
Джем та Фрідом.

Рожевий банан розквітне 
у грудні
Мешканка Запоріжжя Тетяна 
Кузьмук вирощує у зимовому 
саду екзотичний фрукт — роже-
вий банан. Він зацвітає напри-
кінці грудня. Плід невеликого 
розміру – завдовжки близько 
п’яти сантиметрів, має рожевий 
колір і схожий на екзотичну 
квітку. На смак він такий самий, 
як і звичайний, але в ньому ба-
гато насіння.

Почав бізнес із п’яти 
саджанців лимонів
Володимир Болотін із села Кня-
гининок на Волині вирощує чер-
воні апельсини під землею. Вісім 
років тому чоловік вирішив по-
кинути роботу економіста і почав 
вирощувати екзотичні фрукти. 

«Моя теплиця суттєво відріз-
няється від звичних. Вона за-
глиблена на два метри у землю, 
і її не потрібно опалювати. А 

Рожеві банани цвітуть у грудні

Мікрогрін від діджея
Діджей Олександр Вальмонт 
під час карантину почав ви-
рощувати мікрогрін. Це дозво-
лило йому протриматися весь 
локдаун, адже клуби зачи-
нилися і роботи не стало. Він 
орендував у Кривому Розі те-
плицю площею 80 м², закупив 
фітолампи та посіяв 20 видів 
культур.

Тепер Олександр має паро-
стки соняшнику, гірчиці, ама-
ранту і редиски. А щоб зелень 
краще росла, вмикає в теплиці 
електронну музику. Продає зе-
лень у ресторани та всім охочим 
через інстаграм.

Ожину збирають узимку
У селі Фасова під Києвом виро-
щують ожину. Урожай збирають 
чотири рази на рік. 

Керівник підприємства 
Вадим Цируль розповідає, 
що вони випробували власну 
систему вирощування ожини 
методом аеропоніки. При 
цьому рослини вирощують без 
ґрунту, у повітряному середо-
вищі, а поживні речовини до 
коренів доставляють у вигляді 
аерозолю.

Із десяти випробуваних ре-
монтантних сортів ожини най-

Лідія Дербага

спеціальна туманна установка 
створює туман, як у джунглях», 
— каже господар.

Починаючи бізнес, Володи-
мир купив лише п’ять саджан-
ців лимонів по 100 гривень, і 
поступово виростив цілу цитру-
сову плантацію. Увесь рік у те-
плиці зберігається температура 
+8 градусів. Ґрунт не промер-
зає взимку і не прогрівається 
влітку, для цього стіни вкриті 
фольгою. Володимир зумів ви-
ростити навіть екзотичну «руку 
Будди» (цитрон пальчастий, або 
солодкий лимон) і планує за-
класти ще й плантацію інжиру.

У підвалі вирощують зелену 
цибулю
Ілля Волошин разом із батьком 
та товаришем заснував у Запо-
ріжжі підприємство з вирощу-
вання зелені методом гідропо-
ніки. У справу вклали близько 
15 тисяч гривень і зосередилися 
на вирощуванні зеленої цибулі. 
Урожай отримують через мі-
сяць від моменту посадки.

Карантин завдав чималих 
збитків українським 
підприємцям. Однак саме 
через локдаун з’явилися 
нові види бізнесу

«Сортів і видів квітів у мене 
дуже багато, самої лише пе-
ларгонії близько 100 сортів. Є 
також петунії, сурфінії, фіалки 
та стрептокарпуси різних сор-
тів. На догляд за рослинами йде 
чимало часу: спочатку треба 
посадити, потім пересадити 
у більший горщик, а далі у ще 
більший. Зараз займаюся роз-
множенням квітів на наступний 
сезон. Квітці треба орієнтовно 
місяць, щоб вона вкоренилася. 
Тоді її можна віддавати на роз-
саду. Аби квітка розцвіла, дове-
деться чекати понад пів року, а 
часом навіть до року», — каже 
Степан.

Житель села Трибухівці 
на Тернопільщині 
Степан Андреїв збудував 
заглиблену теплицю 
і вирощує там квіти
Лідія Дербага

Основна перевага підземної 
теплиці — економія на 
опаленні взимку
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Червоний апельсин перед дозріванням



5Куди віддати вживаний одяг із користю Люди

звітуємо перед людьми, куди 
ділися речі. Ми підтримуємо 
тих, хто активно налаштова-
ний на розвиток, на соціальну 
підтримку. Я закликаю також 
місцевих підприємців долуча-
тися до нашого проєкту, адже 
знайти машину або виділити 
кілька тисяч на доставку — це 
не такі вже й великі витрати, 
але за ці кошти вийде велика 
допомога людям», — розповідає 
Євгенія.

«Кенгуруш» відправляє якісні речі у села по всій Україні
«Кенгуруш» виступає посе-

редником між людьми, які від-
дають речі, й тими, кому ці речі 
дістануться.

«Найчастіше до нас прино-
сять одяг, іграшки, посуд і ліки. 
Люди передають навіть продук-
тові набори. У нас є волонтери, 
які допомагають сортувати 
речі», — каже Євгенія.

Долучитися до проєкту «Кенгу-
руш» можуть бажаючі з усієї кра-
їни. Головна умова — все повинно 
бути чистим і справним. Доставку 
речей оплачує відправник. 

Кожні два-три тижні «Кенгу-
руш» відправляє по півтори-дві 
тонни речей у села по всій Укра-
їні. Аби отримати гуманітарну 
допомогу, потрібно зателефо-
нувати на номер, вказаний на 
сайті, або написати повідомлен-
ня у соціальних мережах на офі-
ційних сторінках «Кенгуруш».

«Коли ми починали, то самі 
шукали села, куди відправити 
гуманітарну допомогу. Але нам 
ніхто не вірив. Усі казали: "Як це 
— безкоштовна гуманітарна допо-
мога? Хто ви такі?". Люди не ро-
зуміють, що є ті, хто просто хоче 
розподілити речі по всій країні. 
Зараз нас люди самі знаходять в 
інтернеті. Особливо перед почат-
ком навчального року чи зимою 
часто телефонують і кажуть, що 
конкретно передати. Проте у нас 
немає можливості відбирати речі 
за віком чи зростом, у нас малень-
ке приміщення, ми відправляємо 
все, що зібрали за тиждень», — 
каже Євгенія.

Потрібно записатися в чергу 
У село, яке попросило гумані-
тарну допомогу, речі відправ-
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Гуманітарна допомога жителям села Максимівка Полтавської області

лять не одразу. Потрібно буде 
чекати своєї черги, яка розписа-
на на три місяці наперед. Часто 
допомогу замовляють не на кон-
кретні села, а на ОТГ.

«При отриманні допомоги 
потрібно зробити фотозвіт з 
роздачі речей, адже ми також 

У 2020 році було відкрито 
соціальний магазин дитячого 
одягу, який став спонсором про-
єкту для покриття адміністра-
тивних витрат. Це крамничка, 
де можна дешево і якісно одяг-
нути дітей та підлітків.

«Ми залишаємо для магазину 
не більше 5% речей, що отриму-
ємо. Це одяг, взуття та іграшки. 
Є великий попит, оскільки ціни 
низькі. Деякі речі дорожчі, якщо 
вони брендові. Але в людини є 
вибір: узяти звичайну кофтинку 
за 50 грн чи брендову за 100. Те 
ж саме з іграшками», — пояснює 
Євгенія.

Неякісні речі не приймають
«Не приймаємо речі в погано-
му стані чи невипрані. За весь 
час ми отримали лише один 
поганий відгук: мовляв, високі 
ціни в магазині. Жінка диви-
лася зимову брендову куртку 
Tommy Hilfiger за 500 грн, хоча 
в нас були не брендові Waikiki за 
180 грн. Проте в основному від-
гуки позитивні. Люди з сіл те-
лефонують, дякують нам і знову 
просять поставити їхнє село в 
чергу на отримання гуманітар-
ної допомоги», — каже Євгенія.

Засновниця соціального про-
єкту планує його розширювати.

«Ми дуже потребуємо біль-
шого приміщення, нам потрібні 
кошти для оплати працівни-
ків, які перебиратимуть речі, 
переглядатимуть фотозвіти і 
відповідатимуть на дзвінки від 
представників сіл. Тому зараз 
ми шукаємо донорів, які допо-
могли б розширитися проєкту. 
Також ми продаватимемо фран-
шизу у великих містах Украї-
ни», — говорить Євгенія Озкан.

«Люди не розуміють, що є ті, 
хто просто хоче розподілити 
речі по всій країні»

Серед речей селяни знайшли 
багато брендового одягу, який 
не кожен собі може дозволити.

«Нам траплялися куртки з 
цінником 300$. Був дуже ве-
ликий вибір шкільних портфе-
лів, жіночих і чоловічих сумок. 
Трапилися й дорожні сумки і 
валізи — їх узяли студенти. Ці 
речі також не дешеві, і не кожен 
може їх купити. Дуже цінна ця 
підтримка, бо ми її отримали 
перед настанням холодів, було 
багато теплих речей, курток, 
речей для вагітних. Люди дуже 
задоволені» — каже жінка. 

У Будинку культури створили «куточок доброти»

«Я побачила інформацію про про-
єкт "Кенгуруш" у фейсбуку. Роз-
повіла про це старості села, і він 
підтримав мою ідею взяти участь 
у проєкті, адже у нас є багато 
сімей, яким потрібна соціальна 
підтримка», — згадує Альона.

Гуманітарну допомогу отри-
мали 2 жовтня. Сільрада виді-
лила приміщення в Будинку 

культури, де отримані речі роз-
сортували, а пізніше роздали. 

«Ми були приємно вражені. 
Всі речі чисті та випрасувані, 
чимало зовсім нових. Багато 
речей для немовлят віддали у 
малозабезпечені родини. Були 
навіть матраци для купання 
діток, меблі для колисання, 
ліжечко з постільною білиз-
ною. Багато речей ми віддали 
у дитсадок і в ліцей, де є ляль-
ковий театр. А серед ліків були 
системи для онкохворих, вони 
стали в нагоді двом онкохворим 
людям», — розказує Альона.

Діана Редька

Дитячі речі, які залишилися, 
передали соціальному праців-
нику. За потреби можна до нього 
звернутися і отримати допомогу. 

Соціальний проєкт «Кенгу-
руш» надихнув жителів села 
на створення власного проєкту 
соціальної допомоги.

«Ми створили при Будинку 
культури свій "куточок добро-
ти". Люди приносять туди речі, 
а хто їх потребує — приходить і 
забирає. Я часто у вайбер-групі 
та у фейсбуку повідомляю, що 
є у наявності», — розповідає 
Альона Толочко.

Жителька села Максимівка 
Полтавської області 
Альона Толочко ініціювала 
отримання соціальної 
допомоги у своє село

Початок на стор. 1
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Кожні два-три тижні «Кенгуруш» відправляє 
по півтори-дві тонни речей у села по всій 
Україні
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У соціальному магазині можна дешево  
та якісно одягнути дітей
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звільнення з роботи. Весь цей 
час трудова книжка зберігалася 
на підприємстві та видавалася 
працівнику в день звільнення. 
Записи у трудовій книжці пра-
цівника розповідали про його 
трудову біографію. А коли на-
ставав час призначення пенсії, 
ці записи були основою для ви-
значення трудового стажу. 

«Новим законом обов’язок 
надання трудової книжки було 
замінено на право: тобто якщо 
працівник забажає, він має право 
надати роботодавцю паперову 
трудову книжку. Таке нововве-
дення на державному рівні стало 
можливим завдяки впроваджен-
ню системи персоніфікованого 
обліку, яке відбулося ще в 2011 
році. У цій системі ведеться облік 
заробітної плати, внесків і страхо-
вого стажу працівників. Дані до 
системи подає підприємство-ро-
ботодавець. Таким чином, необ-
хідність ведення паперової "тру-
дової" відпала, адже, починаючи 
з 2011 року, всі дані є в системі», 
— розказує Ольга Петренко.

Але працівникам радять най-
ближчого року, поки триває пе-
рехідний етап, користуватися 
паперовою трудовою книжкою.
Пояснюється це тим, що хоча на-
дання паперової трудової книжки 

Паперові трудові книжки потрібно оцифруватиКомпанія

Паперові трудові книжки замінили на електронні

Документ запроваджує 
облік трудової діяль-
ності працівників в 
електронній формі, 

використання цих відомостей 
для підтвердження стажу робо-
ти та призначення пенсій. 

Як працює закон на практиці, 
розповідає директор з персоналу 
та комунікацій «Сігнет Холдин-
гу» Ольга Петренко: «Із червня 
цього року облік трудової діяль-
ності ведеться в електронній 
формі. При прийомі на роботу 
надаються відомості про трудову 
діяльність із Державного реєстру 
загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування. 
Саме такі зміни приніс Закон № 
1217, який у народі називають 
законом про електронні трудові 
книжки».

Що змінилося для працівників
«Облік трудової діяльності пра-
цівника з паперової форми пере-
ходить в електронну — у реєстрі 
застрахованих осіб Державного 
реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страху-
вання Пенсійного фонду. Дані до 
цього реєстру потрапляють від 
роботодавця. Компанія регуляр-
но звітує про прийом, звільнення, 
нарахування заробітної плати по 
кожному працівнику», — пояснює 
начальник відділу персоналу 
«Сігнет-Центру» Наталія Бобик.

Раніше при прийнятті на ро-
боту працівник був зобов’язаний 
надати роботодавцю трудову 
книжку. Той, у свою чергу, вно-
сив до «трудової» дані про при-
йом, усі подальші переведення 
на інші посади та врешті — про 

тепер – право, все ж працівник зо-
бов’язаний при прийомі на роботу 
підтвердити свій стаж та статус. 
Згідно з новим законом, таким 
підтвердженням є відомості про 
трудову діяльність із реєстру 
застрахованих осіб Державного 
реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страху-
вання. Це означає, що при прийомі 
працівник має пред’явити якщо не 
трудову книжку, то довідку з Пен-
сійного фонду, яка підтвердить ві-
домості про стаж. Наразі питання 
отримання таких довідок вимагає 
відвідування органів Пенсійного 
фонду, що лиш ускладнює проце-
дуру прийняття на роботу. 

Як оцифрувати стаж 
до 2011 року
Щоб врахувати стаж, набутий 
до 2011 року, потрібно оцифрува-
ти трудову книжку, тобто пода-
ти відомості про трудовий стаж 
до Пенсійного фонду. Зробити 
це треба протягом найближчих 
п’яти років — саме такий пе-

Наталія Бобик, начальник відділу персоналу 
«Сігнет-Центру» 
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рехідний період встановлений 
законом. Подавати відомості до 
Пенсійного фонду може як сам 
працівник, так і роботодавець 
через портал електронних по-
слуг Пенсійного фонду України.

«Процес доволі простий. Для 
цього працівнику потрібно увійти 
до особистого кабінету на вебпор-
талі Пенсійного фонду за допомо-
гою КЕП (кваліфікованого елек-
тронного підпису), а роботодавцю 
— за допомогою КЕП роботодавця. 
Потім — заповнити анкету та при-
кріпити скановані копії паперової 
трудової книжки. Далі скан-копії 
проходять процес оцифрування. 
Коли трудова книжка успішно 
оцифрована, дані про періоди ро-
боти й наявний страховий стаж 
з’являються в особистому кабінеті 
на вебпорталі електронних послуг 
фонду», — говорить Наталя Бобик.

«Зараз роботодавець не зо-
бов’язаний оцифровувати трудові 
книжки працівників. Крім того, 
на законодавчому рівні поки що 
не прийнятий порядок проведен-
ня таких робіт. Однак "Сігнет" 
передає до Пенсійного фонду 
дані трудових книжок тих пра-
цівників, які найближчим часом 
досягнуть пенсійного віку. Хоча 
ця процедура зараз дещо кро-
пітка, та надалі вона спростить 
процес призначення пенсії. Адже 
коли всі дані будуть внесені, при-
значення пенсії за віком можна 
здійснювати автоматично та не 
вимагати від людини особистого 
відвідування органів Пенсійного 
фонду», — додає Ольга Петренко.

Інформацію про свій трудовий 
чи страховий стаж кожна людина 
може переглянути в особистому 
кабінеті на порталі Пенсійного 
фонду www.pfu.gov.ua. Для цього 
потрібно мати лише кваліфікова-
ний електронний підпис та заре-
єструватися на порталі.

Початок на стор. 1

Цукровий завод працював 50 днів
Цього року поточні витра-

ти природного газу за жовтень 
склали 26,56 м³ на тонну переро-
бленого буряку, тоді як у 2019-му, 
найкращому за цим показником 
році — 26,90 м³».

Тим, як працювала цього року 
команда, головний інженер цу-
крового заводу задоволений. 

«Команда відділу цукрового 
заводу в цілому спрацювала 
злагоджено та професійно. На 

жаль, у нас, як, напевно, у ба-
гатьох підприємств, є склад-
нощі з наявністю та якістю 
робочих кадрів. Багато людей 
приходять без професійної під-
готовки. Але завдяки професі-
оналізму тих працівників, які 
працюють уже тривалий час, 
це питання вдається вирішува-
ти», — каже він.

Після завершення сезону у 
відділі цукровиробництва вже 
визначили плани на 2022 рік. 

Андрій Осипенко розпові-
дає: «В 2022 році триватимуть 
роботи з підвищення продук-
тивності дифузійного апарата 
та покращення його технічного 
стану. Адже саме продуктив-
ність дифузійного апарата поки 
що визначає продуктивність 
цукрового заводу. Також, у 
зв’язку зі збільшенням варто-
сті природного газу, плануємо 
перейти на альтернативні види 
палива».
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Цукровий завод  цього року виробив  
20,2 тис. тонн цукру

Діана Редька

Ольга Петренко, директор з персоналу та 
комунікацій «Сігнет Холдингу»
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Влітку цього року набув 
чинності закон про 
перехід на електронні 
трудові книжки



7Як змінилася робота тракториста Робота

Тракторист — професія перспективна

Сучасне сільське госпо-
дарство недаремно на-
зивають «космічним», 
адже змінюється воно 

шаленими темпами. Ще двадцять 
років тому агрономи й уявити не 
могли дрони, які обприскують 
поля, а трактористи-машиністи 
— трактори, обладнані автомати-
зованими системами та безпілот-
ним обладнанням.

Батько прищепив любов до 
техніки
Кардинальні зміни у сфері 
сільського господарства від-
мічає і тракторист-машиніст 
«Сігнет-Центру» Петро Ані-
кальчук. Чоловік працює в ком-
панії більше року, а взагалі в 
сільському господарстві — ще з 
юних років.

«Мій тато працює в "Сігнеті" 
з дня заснування компанії, а 
до того теж довго працював на 
тракторі, і я постійно був біля 
нього. Ще з дитинства мріяв їз-
дити на сільськогосподарській 
техніці і працювати в полі», — 
пригадує Петро.

Чоловік навчався в Погреби-
щенському училищі, де здобув 
спеціальність водія, тракто-
риста і слюсаря з ремонту сіль-
ськогосподарської техніки чет-
вертого розряду.

«В училищі ми вивчали ра-
дянську техніку. Після закін-
чення навчання я працював 
в одній агрофірмі на малому 
тракторі МТЗ, обприскував 
поля, боронував, проводив куль-
тивацію. У "Сігнеті" я працюю 
на автогрейдері, рівняю дороги 
та розчищаю їх від снігу. Буває, 
заміняю колег і їжджу на трак-
торі Case. Все це сучасна техніка 
— якщо порівнювати з тією, що 
була колись, то це небо і земля. 
Коли я прийшов у "Сігнет", усе, 

що в мене було — це базові знан-
ня з училища, вміння керувати 
радянською технікою і любов до 
техніки з дитинства. Уже тут, в 
компанії, мене навчили їздити 
на автогрейдері», — каже Петро.

За сім років техніка суттєво 
змінилася
Колега Петра, тракторист-ма-
шиніст Сергій Пасічник перші 
навички роботи також отри-
мував на радянській техні-
ці. Ще у 90-х чоловік закін-
чив училище та має диплом 
шофера-тракториста. 

Він розповідає: «Перед служ-
бою в армії я працював у кол-
госпі на тракторі, ще на старій 
техніці, але невдовзі пішов в 
армію, а пізніше став військовим 
і прослужив за контрактом сім 
років. Два роки тому знову вирі-
шив повернутися в сільське гос-
подарство, прийшов у "Сігнет", 
мені тут сподобалося. Техніка за 
цей час суттєво змінилася».

Наразі Сергій працює на 
сучасному тракторі Case IH 
Magnum 340 та перевозить 
зерно з поля на елеватор у селі 
Козятин. Каже, що добре пам’я-
тає свій перший день на роботі. 

«З сільськогосподарською 
технікою я довго справи не мав, 
а на сучасних тракторах взагалі 
до цього не працював. Спочатку 
було важко, але мене повністю 

всьому навчили, з перших днів 
у всьому допомагали. У дружно-
му колективі легко працювати, 
відчутна підтримка колег та 
начальства. Я проживаю в Ружи-
ні, на роботу і з роботи нас при-
возять автобусом, це дуже зруч-
но. Мені подобається моя робота. 
Сучасна техніка забезпечує не 
тільки якість роботи, а й ком-
форт для водія. У тракторі є ко-
ндиціонер, гарна шумоізоляція, 
зручне сидіння. Працювати на 
ньому — суцільне задоволення», 
— розповідає Сергій Пасічник.

Петро Анікальчук погоджу-
ється з колегою і додає: «Батько 
мій також має досвід роботи на 
автогрейдері, але старому, при-
чіпному до трактора. Його навіть 
не можна порівняти з сучасним, 
у якому є кондиціонер, гарне 
освітлення, зручна коробка пере-
дач, джойстики та гідравліка».

Змінилися вимоги до людей, 
які працюють на землі
Трактористам необхідно йти в 
ногу з часом і постійно вдоско-
налювати свої знання. 

Сергій Пасічник каже: «Між 
колишньою технікою і теперіш-
ньою дуже велика різниця, тому й 
не дивно, що робота тракториста 
дещо змінилася. Наприклад, у 
тракторах Case стоїть бортовий 
комп’ютер, тому сучасним трак-
тористам варто володіти комп’ю-
терною грамотністю. Поки мене 
навчали, було досить важко».

Петро Анікальчук вважає, що 
навіть тим трактористам, які не 
мають досвіду роботи, сучасної 
техніки лякатися не потрібно.

Він пояснює: «Сучасні техноло-
гії — це не складно. Я згоден, що 

Петро Анікальчук працює у сільському господарстві ще з юних років

Ф
от

о 
н

ад
ан

е 
П

ет
ро

м
 А

н
ік

ал
ьч

ук
ом

комп’ютерна грамотність потріб-
на, щоб працювати на сучасному 
тракторі, але ж хіба є такі, що не 
вміють користуватися смартфо-
нами? У бортових комп’ютерах 
усе інтуїтивно зрозуміло, треба 
тільки, щоб було кому розказати і 
показати. Але навчатися слід по-
стійно, свою майстерність треба 
вдосконалювати, бо на місці сіль-
ське господарство не стоїть, а на-
впаки, дуже швидкими темпами 
розвивається. Я нещодавно був в 
училищі, де навчався, спілкував-
ся з майстром виробничого нав-
чання. Зміни є і там: придбали 
сучасні комбайни та трактори, і 
нове покоління студентів уже на-
вчається працювати на сучасній 
техніці».

Професія майбутнього
Замурзаний селянин більше не 
є символом сільського господар-
ства. Ті, хто працює в цій галу-
зі — динамічні, високоосвічені 
люди, які постійно навчаються. 

«Агросфера не така, як була 
колись, за нею майбутнє. Але 
при виборі сфери діяльності 
треба зважати не тільки на пер-
спективу, треба чути себе: чи по-
добається воно тобі, чи лежить 
душа. За себе точно скажу: мені 
моя робота дуже подобається, 
тому і вчитися новому легко», — 
говорить Петро Анікальчук. 

А Сергій Пасічник додає: «Це 
перспективна сфера, я б сказав: 
поважна. Хлібороби годують 
країну. Втім, усі професії важ-
ливі, комусь треба сіяти, комусь 
збирати врожай, а комусь дітей 
учити та лікувати. А у нас, хлі-
боробів, завдання — виростити 
і дати людям якісну сільсько-
господарську продукцію».

Замурзаний селянин більше 
не є символом сільського 
господарства. Ті, хто працює 
в цій галузі — динамічні, 
високоосвічені люди, які 
постійно навчаються 

Сучасний тракторист 
сильно відрізняється 
від свого колеги, 
який працював у полі 
20 років тому. Адже 
техніка змінилася, 
підхід до роботи став 
більш сучасним, а самі 
працівники — більш 
свідомими. Крім того, 
трактористи — одні з 
найзатребуваніших 
спеціалістів на ринку 
праці, і вони отримують 
досить високі зарплати
Діана Редька

Вітаємо із професійним Вітаємо із професійним 
святом усіх працівників святом усіх працівників 
сільського господарства!сільського господарства!

Нехай ваша  Нехай ваша  
нелегка праця  нелегка праця  

завжди  завжди  
приносить  приносить  

задоволення,  задоволення,  
прогнози  прогнози  

збуваються,  збуваються,  
плани  плани  

перевиконуються,  перевиконуються,  
а погода буде а погода буде 
 привітною. привітною.
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«Це натуральний матеріал, 
а отже, вона розкладається, 
таку мочалку можна утилізу-
вати як компост. На відміну від 
синтетичної, мочалка з люфи 
не стає так швидко жирною. А 
синтетична після двох тижнів 
використання накопичує жири, 
бактерії, стає липкою. Губка 
з люфи не потребує великої 
кількості миючого засобу, моя 
дружина взагалі його не вико-
ристовує. Такі мочалки м’які, не 
дряпають тефлонове покриття, 
і при цьому дуже гарно відми-
вають брудний посуд», — каже 
Володимир.

Ще одна перевага губки з 
люфи над синтетичною — це те, 
що вона служить довше, від мі-
сяця до двох. Вартість губки для 
миття посуду — 25 грн, а губки 
для тіла — 98 грн.

 Як родина почала вирощувати на городі  прибуткову рослинуДосвід

Родина Жданових вирощує мочалки на городі
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«Ми не знали, як вирощувати 
люфу, робили все інтуїтивно. Ро-
зуміли, що це ліана, вона росте 
вверх і їй потрібна опора, тому 
посадили її серед винограду. 
Ми якраз тоді займалися чер-
воними каліфорнійськими хро-
баками, які здатні переробляти 
органічні відходи. Завдяки хро-
бакам ми отримували біогумус 
і підживлювали землю. Жодних 
добрив не вносимо. Якщо виро-
щувати люфу на півдні країни, 
то можна її сіяти насінням, 
якщо в інших областях — краще 
розсадою, адже вона любить во-
логу і тепло, нічна температура 
повинна бути 12-15 градусів», — 
розповідає про особливість ви-
рощування люфи фермер.

Люфою подружжя Жданових 
засадило три сотки городу. Пе-
ріод збирання врожаю — з ве-
ресня по жовтень.

Секрети виробництва 
«правильних» мочалок
«Вся наша бізнесова діяльність 
проходить три етапи. Перший 
— безпосереднє вирощування 
люфи. Другий — збір урожаю та 
створення товару, а третій — ре-
алізація. На кожному етапі ви-
никають якісь непередбачувані 
складнощі. У цьому році люфа 
довго не сходила, бо було холод-
но. Згодом вона все ж зійшла, але 
не дозріла так, як треба, адже 
дуже рано похолодало. Тому при-
ходилося рятувати ті плоди, що 
достигли, а тоді займатися тре-
тім етапом», — каже Володимир.

Коли плоди люфи дозрівають, 
фермери їх чистять, витрушу-
ють насіння та роблять губку. 

«Іноді люфа дуже швидко 
чиститься, а часом це займає 
5-10 хвилин, залежно від форми 
плоду. Дуже важливо, щоб люфа 
не запліталася своїми вусиками, 
коли росте, бо тоді вона буде де-
формована і пошкоджена, з неї 
вже не вийде нормальної мочал-
ки», — розказує чоловік.

Екомочалки миють без хімії
З одного плоду можна зробити 
три-чотири губки для миття 
посуду або ж одну губку для 
ванни.

«Догляд за губкою також 
потрібен, це ж все ж таки нату-
ральні волокна. Після викори-
стання її треба струсити і вису-
шити», — пояснює фермер.

Губки з люфи можна замови-
ти в інстаграмі та на офіційному 
сайті Family Loofa.

Нове — це добре забуте 
старе
«Хтось купує губку з люфи, аби 
зменшити використання синте-
тичних мочалок, врятувати, так 
би мовити, країну від забруднен-
ня. Хтось хоче спробувати нове, 
а інші — навпаки, згадати старе, 
забуте, бо колись в дитинстві ба-
буся мене мила такою мочалкою. 
Хочеться, щоб люди дбали не 
лише про сьогоднішній день, а й 
думали, що буде завтра. Синте-
тичні губки дуже шкідливі, вони 
розкладаються на мікропластик 
і завдають великої шкоди до-
вкіллю», — говорить Володимир.

Конкурентів у родини Жда-
нових практично немає. 

Чоловік каже: «Багато людей 
вирощують люфу лише для 
себе або маленькими об’єма-
ми. У продажу є китайські 
мочалки з люфи. Проте коли я 
вперше побачив ті мочалки, то 
зрозумів, що вони не можуть 
конкурувати з нашими. Такі 

мочалки дуже жорсткі, мають 
специфічний колір. Читав про 
них в інтернеті — їх, здається, 
якось обробляють».

Обмінювали синтетичну 
губку на натуральну
Родина Жданових займається і 
громадською діяльністю. Вони 
беруть участь у різних еколо-
гічних акціях, навіть створили 
кілька екологічних проєктів, які 
мали на меті безпечну утиліза-
цію органічних відходів і сорту-
вання пластику жителями сіл і 
міст Херсонської області. 

«Вирощування люфи — це 
не просто бізнес, це справа, яка 
допомагає робити світ навколо 
трохи чистішим і безпечнішим. 
У нас виникла ідея обмінювати 
синтетичні мочалки на вироби з 
люфи. Коли ми запрошували до 
себе на ферму людей на екскур-
сію, пропонували їм привезти 
свої синтетичні мочалки, а за 
те їм дарували губку з люфи. 
Таким чином ми назбирали 
вже майже 100 губок. У Херсоні 
є сортувальний центр, от ми й 
запропонували їм таку ж ідею 
— надали безкоштовно губки і 
мочалки, які вони обмінювали 
на синтетичні. Може, з часом і в 
інших областях таке запровади-
мо», — розказує Володимир.

Фермер планує розширити 
асортимент виробів з люфи та 
автоматизувати виробництво. 

«Автоматизація необхідна, 
бо зараз ми робимо все вручну, 
тому важко справлятися з усім 
— вирощуванням, фасуванням, 
пакуванням та реалізацією. Щоб 
розширити асортимент, потрібен 
час і кошти. Ми хочемо, щоб у 
кожній українській родині з’яви-
лися мочалки та інші вироби з 
люфи. А ще — щоб більше людей 
вирощували люфу, тому ми про-
даємо насіння. Так, це створить 
для нас певну конкуренцію, але 
це той випадок, коли конкурен-
ція буде на благо нашої країни 
та світу загалом», — розповідає 
власник екоферми Family Loofa 
Володимир Жданов.
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Мочалка з люфи для ванни обійдеться у 98 грн, 
губка для миття посуду - 25 грн

«Ми не знали, як 
вирощувати люфу, робили 
все інтуїтивно»
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Володимир Жданов показує, як має виглядати ідеальна люфа

Початок на стор. 1


