
Цукати з гарбуза: дивовижна історія 
успіху села на Дніпропетровщині
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Працівниця кооперативу села Маломиколаївка Тетяна Поліщук ставить на сушку цукати з гарбузів

казують не зелений, а салатовий, 
тобто вона вже добре знала не 
лише всі кольори, а й їхні відтін-
ки. Коли в садочку вивісили на 
стенді малюнки дітей, я одразу 
побачила, де робота моєї дочки», 
— розказує мама дівчинки Анна.

Не гаючи часу, батьки Марійки 
записали її на уроки малювання, 
щоб розвивати здібності дочки. 
Тому в чотири роки дівчинка 
вже досить гарно малювала.

«Марійка ходила на май-
стер-класи до різних художників. 
Вона чітко розуміла пропорції тіла, 
знала, як малювати очі тощо». 

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.

«Пишаюся тим,  
що працюю  
в "Сігнеті",  
адже тут дбають  
про працівників»

Два роки тому село 
Маломиколаївка 
Дніпропетровської 
області виграло конкурс 
«Неймовірні села України» 
та отримало грант  
у розмірі 100 тис. грн.  
На ці кошти створили 
міні-цех для виробництва 
цукатів з гарбузів
Лідія Дербага

«У нашому селі 
135 будин-
ків, проживає 
241 особа. Село 

віддалене, автобуси не ходять. 
Молодь тікає працювати у ве-
ликі міста. Ще на етапі децен-
тралізації ми з колегою дума-
ли, що б таке зробити у селі, аби 
воно трохи ожило», — пригадує, 
як все починалося, староста 
Петрівського старостинського 
округу Світлана Гарнадко.

Разом з колегою Світлана поча-
ла згуртовувати однодумців, і ор-

Діана Редька

Ви, мабуть, бачили 
веселого їжачка на 
кавовому стаканчику 
WOG? Це малюнок юної 
козятинчанки Марії 
Мельник. Дівчинці всього 
сім років, а малює вона, 
як професійний художник

Школярка із Козятина стала 
відомою і повезла батьків 
на відпочинок

Далі на стор. 6

Діана Редька

За підсумками 
2021 року в «Сігнет-
Центрі» відзначили 
сімох найкращих 
співробітників.  
За сумлінну працю 
компанія нагородила 
їх поїздкою в Єгипет. 
Кожен отримав путівку 
на двох

Майстер зміни елеватора 
в селі Андрушки Володи-
мир Апенко поїхав у від-
пустку з дружиною. Сім’я 
Апенків за кордоном ще не 
відпочивала.

«Я був вражений тим, що 
я потрапив у сімку відзна-
чених співробітників. І дру-
жина була щаслива, що ке-
рівництво "Сігнета" оцінило 
мою працю, бо вона знає, як 
я працюю, як стараюся. Мов-
чала, нікому зі своїх колег 
не розповідала про путівку, 
доки я сам не проговорив-
ся. Діти були також дуже 
раді. Син і донька пишалися 
батьками, бо хто, як не вони, 
знають, як тяжко ми працю-
ємо», — розповідає чоловік.

«Марійка почала малювати з 
двох років. Її хист до малювання 
помітили вихователі у садочку, 
казали, що вона добре розбира-
ється в кольорах. Наприклад, 
дворічним дітям достатньо 
знати чотири кольори: зелений, 
червоний, синій і жовтий, а Ма-
рійка всім розповідала, що їм по- https://cutt.ly/ds-tg

Телеграм
https://cutt.ly/ds-vb

Вайбер

ганізовувати толоки, ремонтува-
ти зупинки, облаштовувати місця 
для відпочинку, озеленювати 
територію, влаштовувати масові 
заходи з приготуванням та про-
дажем страв української кухні.

«Люди старшого віку з 
ностальгією згадували День сіль-

ського працівника, як на цьому 
святі всіх нагороджували. Ми ж 
вирішили створити своє свято. 

У нас у кожному дворі виро-
щували гарбузи, продавали їх 
на корм худобі в сусідні села». 



2 Новини Як меню Клопотенка впроваджували у Ягнятинській ЗОШ

«Ідея така: діти їдять 
здорову їжу в садоч-
ку, потім у школі, а 
потім і самі будуть 

готувати здорову їжу собі, а 
потім своїм дітям, а далі вну-
кам», — каже Євген.

Нове меню містить 160 різно-
манітних страв. Зокрема, тепер в 
меню є пастуший пиріг, синабон з 
корицею, бефстроганов, лобіо, фрі-
тата, курячі нагетси, ньокі тощо.

Міністр освіти та науки Укра-
їни Сергій Шкарлет наголосив, 
що шкільних кухарів не зобов’я-
зують готувати страви виключ-
но за рецептами Клопотенка. 
Обов’язкові для впровадження 
лише затверджені норми щодо 
сировини, продуктів, їхньої кіль-
кості та техніки приготування.

«Ми не прив’язуємося до ре-
цептурного довідника, який 
створив Євген Клопотенко. Він 
просто показав приклад. Але 
кожна школа може сама розро-
бляти свої технологічні картки 
залежно від харчових звичок 
того чи іншого регіону», — гово-
рить міністр освіти.

Отже, за бажанням школи 
можуть розробити власне меню 
з дотриманням необхідних 
вимог. Саме так зробили в Яг-
нятинській ЗОШ I-III ступеня 
Житомирського району. До 1 
січня 2022 року дирекція школи 
оновила систему закупівель, а 
кухарі освоїли нові технологічні 
вимоги та встигли попрацювати 
над рецептами нових страв.

Їжу урізноманітнили та 
додали приправи
«Наша команда дуже довго пра-
цювала над новими стравами для 
дітей, і нове меню у нашій школі 
запроваджували дуже обережно. 
Нам запропонували зразок меню 
та дали можливість змінити його 
так, як ми хочемо, але не відхи-

«Взяли ті страви, які подобаються дітям більше 
і до яких вони звикли вдома»

Вартість обіду 25 гривень. Зараз усі діти їдять безкоштовно

лятися від технологічних карток, 
які дає нам Клопотенко. Тож ми 
взяли ті страви, які подобаються 
дітям більше і до яких вони зви-
кли вдома. Бо, наприклад, бограч 
— взагалі не нашого регіону стра-
ва, тому ми її замінили на іншу, 
але з тією ж калорійністю. Діти 
люблять нагетси, курку в соусі, 
соус бешамель. Проте ми змен-
шили кількість приправ, до яких 
діти також не звикли. Напри-
клад, орегано та хмелі-сунелі ми 
додаємо, але зовсім трошки, бо 
якщо додаємо за нормою — діти 
не їдять, ми це вже перевірили. А 
сосисок у нас і так ніколи не було 
в меню, тому від них не довелося 
відмовлятися», — розказує ди-
ректорка школи Надія Гуща.

Меню у Ягнятинській ЗОШ 
затверджують на три місяці на-
перед. Страви обирають ретель-
но та дуже відповідально. 

Директорка пояснює: «Вари-
ти те, що діти не люблять — це 
ненормально, і є ризик, що діти 
будуть голодні. Тому над меню 
ми працювали ще до того, як 
офіційно стартувала реформа».

Оновили посуд і закупили 
нове обладнання 
Страви з рекомендованими про-
дуктами, які діти не люблять, 
кухарі Ягнятинської школи ста-
раються приготувати так, щоб 
учні їх усе-таки скуштували.

«Діти не дуже люблять рибу, 
але ми намагаємося так її зама-
скувати, щоб школярі їли її, вона 
ж корисна. Готуємо так, що деякі 
навіть не розуміють, що це риба, а 
їдять, бо смачно. Не люблять вони 
і бобові, тому даємо їх зовсім не-
багато, в той же суп із квасолі. Ми 
хочемо, щоб діти звикали потро-
шку, бо якщо давати все незвичне 
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харчуванні. А до всіх побажань 
дирекція школи дослухається.

«Щодо цукру, наприклад, 
прописані рекомендовані норми. 
Немає такого, що какао чи чай 
взагалі без цукру має бути. Але 
якщо його дати в міру, не пересо-
лодити, то діти п’ють. Особливо 
люблять компот із сухофруктів, 
адже він сам по собі солодкий. 
Хоча на початку було таке, що ми 
дали цукор строго за нормою, а 
діти не пили той чай. Ми шука-
ли, чим замінити цукор та зроби-
ти чай солодшим. Поступово діти 
звикають до нового харчування. 
Батьки також новим меню задо-
волені. До нового року у нас не 
було перших страв. За рецептами 
Клопотенка їх мало пропонують. 
Батьки почали просити, щоб ми 
зварили суп чи борщ. Ми дослу-
халися до прохань, вибрали з 
меню те, що можемо приготува-
ти, і діти дуже задоволені, вони 
наїдаються», — каже Надія Гуща.

Окремо директорка школи на-
голошує на перевагах нового меню.

Вона каже: «Хліб у нас жит-
ній та цільнозерновий, що на-
зивається, хліб здоров’я. Білого 
хліба у нас немає, хоча діти його 
більше люблять. Проте той, хто 
не їв хліба, так чи інакше його 
не їсть, а хто любив — їсть той, 
що даємо. Фруктів стало більше: 
щодня або яблука, або банани 
чи мандарини. Звичайно, фрук-
ти діти їдять залюбки».

Шкільні обіди фінансує 
сільська рада
Усі діти в Ягнятинській школі 
харчуються безкоштовно. 

«У нас 120 діток у школі, і з 
1 вересня за новою програмою 
селищної ради всі їдять без-
коштовно, незалежно від соці-
ального статусу і віку. Правда, 
нас обмежують у сумі. Поки 
що виділили 25 грн на дитину, 
але ми в цю суму вкладаємося. 
Справний кухар на ці гроші 
приготує смачно і достатньо. 
Щоправда, страви обирати у 
нас не можна. Якби це було за 
кошти батьків і за їхньою зго-
дою — ми щось придумали б. А 
за кошти держави — від меню, 
затвердженого Держпродспо-
живслужбою, відступити не 
можемо», — розповідає дирек-
торка Ягнятинської ЗОШ I-III 
ступеня Надія Гуща.

«Діти люблять нагетси, курку 
в соусі, соус бешамель»

Із січня 2022 року 
в українських школах 
та дитсадках змінили 
меню. З нього прибрали все 
шкідливе на кшталт ковбас 
і сосисок та додали більше 
корисних фруктів та овочів, 
зменшили кількість хліба, 
солі та цукру. Оновлене 
меню розробляв популярний 
кухар Євген Клопотенко
Діана Редька

одразу, вони будуть голодні», — 
говорить директорка школи.

Та все ж у школі довелося 
відмовитися від страв, які в 
їдальні не можуть приготувати 
через брак обладнання. 

Надія Гуща каже: «Напри-
клад, запіканку ми приготувати 
не можемо. Для цього нам по-
трібен пароконвектор, у духовці 
так не приготуєш. А вартість па-
роконвектора — близько 100 тис. 

грн, це нам не під силу. Потрібні 
також професійні міксери для 
запіканок — вони теж дорогі. 
Маємо проблему з устаткуван-
ням, харчоблоки, як і в більшості 
шкіл, застарілі. Нам спонсори до-
помогли, трохи оновили облад-
нання, а відділ освіти допоміг із 
посудом. Проте у нас такі кухарі, 
що можуть усе. Стараються все 
зробити руками, щоб було вчас-
но, смачно, потрібної температу-
ри та консистенції».

На прохання батьків 
повернули перші страви
Тема нового меню у школах 
викликала обурення багатьох 
батьків по всій Україні. Багато з 
них скаржаться на те, що страви 
дають несолоні, а чай — без цукру. 
Згідно з рекомендаціями, сіль 
можна використовувати лише 
йодовану та для приготування 
їжі. Для дітей середньої школи 
норма солі на одну порцію стано-
вить 1-1,5 г, залежно від віку. При 
цьому кількість цукру потрібно 
зменшити у 2-2,5 раза — до 7,5 г 
на один прийом їжі.

У Ягнятинській школі діти 
і батьки підтримали зміни у 
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Допомога на бізнес: хто може її отримати та як 
повернути гроші

Нову бюджетну програ-
му «Рука допомоги» 
запустило Міністер-
ство соціальної полі-

тики. Гроші можна витратити 
на придбання обладнання та ма-
теріали для заснування власної 
справи. У держбюджеті на це пе-
редбачили майже 100 млн грн.

Участь у програмі можуть 
взяти безробітні малозабезпе-
чені громадяни, тобто ті, хто 
має менше 2400 грн у місяць на 
члена сім’ї. Потрібно звернутися 
із заявою до центру зайнятості 
за місцем проживання, надати 
бізнес-план майбутньої справи 
та довідку про те, що не було 
притягнення до кримінальної 
відповідальності, судимості.

«Розробити бізнес-план до-
поможуть працівники центрів 
зайнятості. Вони надаватимуть 
учасникам програми консультації 
із започаткування і ведення бізне-
су та організовуватимуть для них 
безплатне професійне навчання», 
— пояснюють у міністерстві.

Після схвалення бізнес-плану 
регіональною комісією учасник 
програми має впродовж 30 днів 
зареєструвати ФОП або юридич-
ну особу, а також укласти угоду 
про надання фінансової допомо-

До 97,5 тис. грн можуть 
отримати на розвиток своєї 
справи безробітні українці, 
які зареєстровані в центрах 
зайнятості та мають 
статус малозабезпечених. 
Допомогу треба буде 
повернути за три роки
Лідія Дербага

ги з регіональним центром за-
йнятості та центром зайнятості 
за місцем проживання. Оплачу-
ватиме витрати регіональний 
центр зайнятості.

«У різних регіонах для від-
криття бізнесу потрібна різна 
кількість грошей. Для людей, 
які відкриватимуть ФОП, 97,5 
тис. грн вистачить, адже це до-
волі малий бізнес, де зайнята 
одна людина. Наприклад, бух-
галтерські та юридичні послуги, 
послуги психолога й коуча, на-
вчальні курси для дітей і дорос-
лих, будівельні послуги, швейна 
майстерня, клінінгові послуги, 
ремонт телефонів, комп’ютерів 
і побутової техніки, домашня 
випічка — торти на замовлення, 
бджільництво й тваринництво, 
вирощування сільгосппродук-
ції. Це послуги, які не потребу-
ють закупівлі великої кількості 
товару. Найімовірніше, що на 
початку в них не буде найманих 
працівників. Тоді з цієї суми 

можна почати, — каже еконо-
містка Тетяна Броднікова.

Якщо ж людина захоче від-
крити перукарню або кав’ярню, 
то коштів не вистачить.

«З нуля відкрити кав’ярню в 
Києві на ці гроші не вийде, тому 
що треба мати гроші на оренду 
приміщення, хоча б на кілька 
місяців. А ще потрібно зробити 
ремонт і купити обладнання. У 
менших за Київ містах це теж 
буде складно, бо оренда доро-
га», — говорить економістка.

Вона пояснює: перш ніж бігти 
за кредитом, потрібно чітко роз-
рахувати свої витрати, мати біз-
нес-план, підрахувати, скільки 
клієнтів можна мати у місяць, 
врахувати витрати на маркетинг, 
бо реклама може принести додат-
кових клієнтів. Треба розуміти, 
що вкладати все одразу в облад-
нання і техніку — це погана ідея. 
Можна почати з меншого, але 
правильно розподілити гроші.

«Треба розуміти, що підпри-

Яна Грига показує зелень, яку почала вирощувати завдяки  державній допомозі
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Щеплення від поліомієліту
У лютому розпочнеться масова 
вакцинація від поліомієліту. 
Щеплюватимуть насамперед дітей 
до шести років. Загалом ін’єкції 
мають отримати майже 700 тис. осіб.
«Поліомієліт — невиліковне 
захворювання, яке може призвести 
до смерті. Через низький рівень 
вакцинації хвороба постійно 
поверталася в Україну. Щоб не 
допустити нової епідемії, маємо 
щепити дітей», — говорить 
головний санітарний лікар країни 
Ігор Кузін.
Поліомієліт поширюється 
найчастіше через слину. Вражає 

нервову систему. Перші симптоми 
— лихоманка, головний біль, 
слабкість, втома, блювання, біль у 
кінцівках. Згодом додається параліч.

Збільшили розмір аліментів
В Україні збільшили мінімальний 
розмір аліментів на дітей. Тепер 
із батьків, які не живуть у сім’ї, 
стягуватимуть 50% прожиткового 
мінімуму для неповнолітнього. Це 
щонайменше 1,3 тис. грн.
Крім цього, неповнолітній може 
отримати тимчасову державну 
допомогу, якщо місце проживання 
чи перебування батьків невідоме, 
вони ухиляються від сплати 

аліментів або не мають можливості 
утримувати дитину. Розмір виплати 
визначатимуть відповідно до 
матеріального стану сім’ї.
У 2022 році прожитковий мінімум для 
дітей підніматимуть у кілька етапів. 
Для тих, кому менше шести років, із 
2100 грн він зросте до 2272 грн. Для 
решти — з 2618 грн до 2833 грн.

Встановили ціну на пакети
У лютому магазини поставили 
кінцеву ціну на одноразові пакети. 
Один пакет коштуватиме 2–3 грн.
«У Європі та США такі зміни 
запровадили 20 років тому. Пакети 
навмисно зробили дорогими, 

щоб люди відмовлялися від них. 
Не обійшлося без скандалів, 
але тепер європейці ходять 
із торбинками», — пояснює 
економіст Олександр Охріменко.

Тисяча на комунальні послуги
У лютому українці, яким більше 
60 років, зможуть оплатити 
комунальні послуги грошима за 
вакцинацію. Також їм дозволено 
купувати за ці кошти ліки.
Загалом програмою «єПідтримка» 
скористалися понад 7,3 млн людей. 
Витратили майже 2 млрд грн. 
Найчастіше купували книжки, 
квитки у кінотеатри.

ємницька діяльність — це по-
стійна робота. Дохід залежить 
тільки від тебе. Можливо, дове-
деться працювати по 12-15 годин 
на добу, особливо на початку», — 
розповідає Броднікова.

Гроші можна використати 
тільки для оплати рахунків 
за придбання необхідного для 
власної справи обладнання і 
матеріалів. Через три роки до-
помогу потрібно буде поверну-
ти — без сплачених за цей час 
податків і єдиного соціального 
внеску. Якщо працевлаштува-
ти двох осіб за направленням 
центру зайнятості, допомогу не 
треба буде віддавати.

Щоб через три роки виплатити 
97,5 тис. грн, необхідно щомісяця 
відкладати по 2708 грн, пояснює 
економістка Тетяна Броднікова.

«Повернути потрібно суму, 
зменшену на сплачені податки 
та ЄСВ: 1430 гривень (ЄСВ) плюс 
248,10 (єдиний податок для ФОП 
1) дорівнює 1678 гривень. Отже, 
1030 гривень — це сума, яку не-
обхідно буде повернути центру 
зайнятості за кожен місяць. Що-
року вона буде зменшуватися за 
рахунок зростання податків, які 
залежать від мінімальної зарп-
лати. Тобто 2708 гривень — це 
обов’язкові щомісячні витрати. До 
цієї суми додайте прибуток, який 
бажаєте отримувати, та витрати 
на ведення бізнесу. Виходячи з 
цього, необхідно вирахувати вар-
тість послуг і кількість клієнтів. 
Людина повинна бути мотивова-
на і розвивати свою справу всі три 
роки», — говорить Броднікова.
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ні слайсери, потужний блендер, 
електроплити, кухонний інвен-
тар, упаковки, цукор. Сільська 
рада надала в користування 
побутову техніку, на яку не ви-
стачило грантових коштів — хо-
лодильник, морозильну камеру, 
кухонні мийки, стелажі та столи.

«Ця техніка не знаходиться 
на балансі сільської ради — її 
може взяти будь-яка господиня 
села», — пояснює Світлана.

Інвестори подарували 
саджанці полуниці та нові 
сорти гарбузів
Цукати з гарбуза та перемога у 
відомому конкурсі прославили 
Маломиколаївку на всю Україну. 
Згодом знайшлися й інвестори: 
для виготовлення міксу цукатів 
нідерландська компанія Fresh 
Forward закупила 600 саджанців 
полуниці, а компанія «Енза Заден 
Україна» надала для посадки на-
сіння чотирьох сортів гарбузів.

Відсутність приміщення — 
одна з головних проблем проєкту. 
Щоб створити міні-цех, Світлана 
взяла кредит і придбала буди-
нок. Вона розповідає: «Мій чоло-
вік і чоловік ще однієї господині 
зробили у ньому ремонт, підвели 
воду, каналізацію, встановили 
обладнання і столи. Опікуюся і 
надалі господинями — дровами 
забезпечила, вугілля купуємо, 

Як село стало відомим завдяки гарбузамБізнес

Цукати з гарбуза: дивовижна історія успіху 
села на Дніпропетровщині

«Тому вирішили створити 
свято, яке б усіх об’єднало, а сим-
волом став гарбуз. Назвали фес-
тиваль "Гарбуз#FEST"», — каже 
Світлана Гарнадко.

Тематика фестивалю була 
присвячена гарбузу.

«Ми поставили ялинку в 
центрі, прикрасили її гарбуза-
ми. Наші господині приготува-
ли страви з гарбуза: пиріжки, 
млинці, вареники та цукати», 
— розповідає староста села.

У 2020 році в селі знову 
провели фестиваль. Зробили 
арт-об’єкти з гарбузів, вилили з 
бетону два великих гарбузи, які 
стали символом села.

«Наварили багато цукатів зі 
слив, груш, айви, гарбуза, дині, 
шкірок кавуна. У п’ятницю мав 
бути фестиваль, а у вівторок 
заборонили його проведення 
через карантин. Всю продукцію 
у нас розкупили жителі села», — 
розповідає Світлана.

Цукати мали неймовірний 
успіх серед місцевих жителів, і 
в організаторів фестивалю ви-
никла ідея започаткувати ви-
робництво цього продукту.

Потрапили на конкурс із 
ідеєю виробництва цукатів
«Коли побачили умови конкурсу 
"Неймовірні села України", вирі-
шили податися на нього з ідеєю 
виробництва цукатів», — прига-
дує Світлана Гарнадко.

У конкурсі брали участь 123 
громади, проте Маломиколаївці 
вдалося потрапити у фінал.

«Коли прийшов час голо-
сувати, ми у фейсбуку почали 
поширювати допис. Голосували 
всі: і студенти з нашого села, і 
односельці, які зараз на заробіт-
ках за кордоном. Ми потрапили 
у п’ятірку і пройшли у фінал. 
Гроші за перемогу мали йти на 
обладнання для виробництва 
цукатів», — каже Світлана.

Маломиколаївка отримала три 
призи: 100 тис. грн на розвиток 
справи, річну підписку на жур-
нал «Агропортал» та комплексну 
консультаційну підтримку впро-
довж 2021 року від Всеукраїнської 
асоціації громад.

На грантові кошти закупи-
ли професійні електросушарки, 
електричну овочерізку, механіч-

Спочатку люди дещо скептично 
ставилися до цукатів з гарбуза, 
мовляв, гарбуз — це корм для тва-
рин. Але пробують, повертаються 
і купують», — каже жінка.

Наразі господині працюють 
над створенням кооперативу.

Хочуть відкрити село для 
зеленого туризму 
Світлана Гарнадко планує ство-
рити нові робочі місця. 

Вона пояснює: «До нас при-  
їжджали з Києва і з Дніпра пред-
ставники по туризму. Вони обхо-
дили наше село, дивилися, які є 
можливості для розвитку зелено-
го туризму і гастротуризму. Ми 
їм готували наш фірмовий гарбуз, 
запечений з овочами і м’ясом, гар-
бузовий хліб, желе та глінтвейн. 
Вони були у захваті. Хочемо роз-
планувати територію так, щоб 
ми могли приймати туристів. У 
дівчат є таланти у приготуванні 
всіляких страв. Ми могли б зроби-
ти невеличкий сервіс, у мого чо-
ловіка золоті руки, він сам змай-
стрував моторний човен, до нас 
приїжджають кататися на річці. 
Думаю, з часом розвиватимемо 
у селі зелений туризм, і всі охочі 
матимуть роботу».

У селі планують продовжува-
ти облаштовувати цех та наро-
щувати виробництво.

«Наш цех став улюбленим міс-
цем для всіх нас. Дівчата згодні, 
що його треба належним чином 
облаштовувати. Нам потрібно 
далі розвиватися. На зароблені 
гроші ми купили нову сушарку, 
піддони для пастили, надалі 
хочемо виготовляти більше пас-
тили. Зараз ведемо перемови-
ни з юристами, щоб створити 
кооператив, аби з нами могли 
співпрацювати бодай невеликі 
крафтові крамниці», — ділиться 
планами Світлана Гарнадко.

Господині Маломиколаївки знають чимало рецептів страв із гарбуза. Фірмова страва —  
гарбуз, запечений з овочами і м'ясом

вирішую інші проблеми, які з’яв-
ляються час від часу».

Наразі господині працюють у 
новому приміщенні і вже виго-
товили понад 600 кг цукатів.

Вигадали унікальний рецепт 
цукерок з гарбуза
«Спочатку гарбузи добре миємо, 
зрізаємо шкіру, нарізаємо слайса-
ми, заливаємо гарячим сиропом 
декілька разів, а потім ставимо 
сушитися. За день робимо при-
близно до 10 кг.  сушених цукатів. 
А з некрасивих кусочків гарбуза 
я роблю цукерки: гарбуз із виш-
нею, слива з арахісом, яблуко з 
грецьким горіхом. Пакуванням 
займаюся також я, в нічну зміну. 
Спочатку пакували в пластикові 
контейнери, потім від пластику 
відмовилися і зараз пакуємо в 
крафтові коричневі біопакети», — 
каже Світлана.

Господині вже зареєстрували 
торгову марку. Тепер вони про-
дають цукати під назвою «Гер-
цевські крафтолики». Донька 
Світлани займається просуван-
ням бренду в соцмережах.

«Цукати ми також продаємо на 
ярмарках та фестивалях. Завдя-
ки посольству Нідерландів їдили 
з цукатами в Івано-Франківськ на 
ягідний фестиваль рекламувати 
свої смаколики. Зацікавилися 
нашою продукцією і в Дніпрі. 

Цукерки із гарбуза з вишнею та горіхами
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Початок на стор. 1

Яблука готують до сушки на чіпси
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Гарбузова пастила

Ф
от

о 
н

ад
ан

е 
Св

іт
ла

н
ою

 Г
ар

н
ад

ко



5Як уберегти дитину від переслідування в інтернеті Люди

звернутися за допомогою до 
фахівця».

Важливо пам’ятати, що не 
тільки жертви отримують певні 
психологічні травми, але й самі 
булери мають важкі порушен-
ня. Психолог наголошує, що діти 
не повинні боятися розповідати 
батькам про насилля в інтернеті. 
Але це можливо при сформованих 
довірливих стосунках у сім'ї.

«Саме в родині закладаються 
основи поведінки дитини у світі, 
і віртуальний простір не повинен 
бути винятком. Батькам варто 
приділяти увагу онлайн-вихо-
ванню дітей й підвищенню їхньої 
обізнаності про загрози інформа-
ційного середовища. Всі ми зараз 
маємо майже необмежений до-
ступ до інтернет-мережі. Цю мож-
ливість можна використовувати 
по-різному: це може бути розви-
ток, творчість, навчання — а може 
бути і булінг як можливість без-
карно знущатися над іншими», — 
каже Даніела Волошинська.

Поширена помилка батьків 
— намагання обмежити доступ 
дітей до інтернету. Вона пояснює: 
«Має бути довіра і навченість вза-
ємодії з іншими людьми, поваги 

«Батьки мають допомагати дитині створити систему 
цінностей у спілкуванні та взаємодії з іншими»

Про те, чим небезпеч-
ний кібербулінг і 
якими можуть бути 
його наслідки, розпо-

відає практикуючий психолог 
Даніела Волошинська: «Пе-
ребування в ролі жертви дуже 
негативно відбивається на фор-
муванні характеру дитини. Це 
може утвердити жертовність, 
безпорадність, невпевненість 
у собі, меншовартість, немож-
ливість реалізувати себе в 
подальшому».

Діти, які стали жертвами бу-
лінгу, часто соромляться про це 
говорити. Психолог радить бать-
кам звертати увагу на поведінку 
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Практикуючий психолог Даніела Волошинська

дитини: «Булінг може спровоку-
вати поганий апетит і сон, при-
гнічений настрій, різку переміну 
уподобань, пошук нехарактер-
них для неї занять, замкнутість, 
дратівливість, втрату енергії або 
хаотичну поведінку. Якщо ви 
помітили щось схоже у своєї ди-
тини — слід поговорити, а потім 

до себе та інших. Зайвим кон- 
тролем можна тільки нашкодити, 
адже в дитини виникне бажання 
щось приховати».

Найкращий спосіб запобігти 
кібербулінгу — відкрито спілкува-
тися з своїми дітьми.

«В системі булінгу діє елемент 
таємничості, що створює закри-
тий простір для булінгу. Тому 
потрібно говорити з дитиною, з її 
оточенням, розуміти, що булінг 
присутній там, де є хоча б натяк на 
те, що допустимо знущатися над 
іншими, що за це не покарають. 
Батьки мають допомагати дити-
ні створити систему цінностей у 
спілкуванні, особливо онлайн. 
Інтернет-простір безмежний, але 
і там мають діяти певні правила 
людської взаємодії», — розпові-
дає Даніела.

Психологи наголошують, що не 
лише батьки, а й вчителі повинні 
говорити про кібербулінг, про 
важливість поваги до особистості, 
толерантність і людяність, про 
право відстоювати власну гід-
ність, про небайдужість і сміли-
вість попросити допомоги. Саме 
це допоможе дітям захиститися 
від кібербулінгу в подальшому.

деякі видання почали розпо-
відати про цей набір, фанати 
фільму "Сам удома" постили 
його в соцмережах, і він зібрав 
необхідну кількість голосів», — 
говорить Олексій Сторожук.

Культовий будинок Кевіна 
Мак-Калістера став чи не най-
більшим набором Lego — він 
складається з 3955 елементів.

Вінничанин створив Lego за мотивами фільму «Сам удома»

За фахом Олексій лікар, пише 
кандидатську дисертацію і пра-
цює диспетчером в іноземній 
брокерській компанії.

«У 2016 році в нас із дружиною 
з’явилося нове хобі — збирати 
конструктор Lego. Якось перед 
новорічними святами я побачив 
рекламу різдвяного набору Lego 
та подумав, що добре було б на 
Новий рік разом зібрати кон-
структор і поринути в дитинство. 
Нам так сподобалося, що відтоді 
це стало традицією. Одного разу 
в передноворічні дні ми з дру-
жиною дивилися "Сам удома" та 
збирали конструктор. Подума-
ли, що круто було б втілити цей 
фільм із нашого дитинства в на-
борі Lego», — згадує Олексій.

У 2019 році Олексій і його дру-
жина Надія почали розробляти 
дизайн для конструктора, зав-

дяки якому стали відомими на 
весь світ.

«Із соцмереж я дізнався про 
офіційну програму Lego Ideas. 
Її суть полягає в тому, що будь-
який фанат Lego може подати 
свій проєкт на конкурс, і якщо 
він набере 10 000 голосів, профе-
сійні дизайнери та маркетологи 
Lego розглядають його. Вони оці-
нюють, наскільки реально втіли-
ти проєкт у життя, щоб із нього 
вийшов професійний набір Lego. 
Я подумав, що варто спробувати, 
й уже наступного дня почав кон-
струювати будинок в офіційному 
софті Lego», — розказує чоловік.

Олексій брав за основу фо-
тографії та схему будинку з ін-
тернету, неодноразово передив-
лявся деякі сцени фільму, щоб 
відтворити інтер’єр. На створен-
ня презентації проєкту в Олек-
сія пішов місяць, після цього 
він подав роботу на конкурс.

«Мене приємно вразило, що 
Маколей Калкін твітнув цей 
проєкт. Це дало непоганий пош-
товх для голосування. Потім 

Лідія Дербага

Протягом року Олексій зу-
стрічався з командою Lego в 
Teams, Zoom та обмінювався з 
ними ідеями.

«Дизайнери Lego додали 
функції, що впливають на 
"гральність" набору. Напри-
клад, тригер, який спускає Кеві-
на зі сходів на санчатах, полиці, 
що падають. Також вони додали 
фургон Марва та Гаррі, в моєму 
проєкті його не було. Крім 
цього, ми переробляли дерев’я-
ний будиночок Кевіна. У моєму 
варіанті він був більшим, а ди-
зайнери його зменшили, бо ми 
досягли ліміту деталей. Також 
змінили спосіб відкривання бу-
динку. Зараз набір має систему 
класичного лялькового будин-
ку, в ньому відкриваються сек-
ції стінок. У моєму варіанті він 
відкривався на три частини», 
— розповідає Олексій Сторожук.

Конструктор з'явився у мага-
зинах Європи та США у листо-
паді 2021 року. В Україні його 
також продаватимуть. Ціна од-
ного набору — 250 $. 

Компанія Lego випустила 
набір за мотивами фільму 
«Сам удома». Дизайн 
розробив вінничанин 
Олексій Сторожук

Булінг може спровокувати 
поганий апетит і сон, 
пригнічений настрій  
дитини

В останні два роки діти 
більше часу проводять 
в інтернеті. Адже 
через карантин мають 
дистанційне навчання, 
спілкуються також через 
мережу. Тому багато 
підлітків стикаються 
із кібербулінгом, тобто 
приниженням чи 
цькуванням за допомогою 
мобільних телефонів та 
інших гаджетів
Діана Редька
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Олексій Сторожук сконструював Lego за 
мотивами фільму «Сам удома» за два тижні
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лені. Один басейн із підігрівом, 
інший — без, перша лінія біля 
моря. Харчування теж чудове, 
багато морепродуктів».

А Наталія Гетьман додає: «У 
готель заселяють після 12-ї, але 
нас заселили відразу, як тільки 
ми приїхали. Дали нам і сніда-
нок, і обід. Дуже гарно ставилися 
до нас. Мовний бар’єр, щоправ-
да, був: ми не дуже добре зна-
ємо англійську, і вони не дуже. 
Але ми все-таки порозумілися».

Володимир Апенко каже, що 
за своє життя він світу трохи по-
бачив, і вразити його складно. 
Проте цей відпочинок сподобав-
ся йому неабияк. 

«У Марса-Алам значно кра-
щий рівень, ніж в інших курорт-
них містечках. Коли ми виру-
шили у круїз на яхті, то люди з 
інших готелів скаржилися — то 
на погане харчування, то ще на 
якісь недоліки. А в нас — вищий 
пілотаж. Неможливо було всі 
страви перепробувати, бо там 

Найкращих працівників нагородили путівками до ЄгиптуРобота
«Пишаюся тим, що працюю в "Сігнеті", адже тут 
дбають про працівників»

Володимир тримає вдома 
понад тисячу перепілок. У пе-
ріод семиденної відпустки за 
ними доглядали сусіди. 

Чоловік каже: «Добре, що 
нам про поїздку повідомили за-
здалегідь. Я все підготував, аби 
сусідам було легше. Вони у мене 
дуже хороші».

Не відпочивала ніколи за 
кордоном і бухгалтер «Сігнета» 
Наталія Гетьман. Вона поїхала 
у відпустку з донькою.

«Доньці 17 років. Вона так 
зраділа, коли дізналася про 
нашу поїздку, що дні рахувала. 
Вона, як і я, за кордоном раніше 
не відпочивала, і літаком ми 
теж не літали. Було страшнува-
то. Проте вийшло все набагато 
краще, ніж я думала, швид-
ко і комфортно», — розповідає 
жінка.

В аеропорт привезли 
автобусом компанії
Компанія «Сігнет» подбала 
також і про доставку своїх спів-
робітників до аеропорту.

«Ми всі з’їжджалися до на-
шого офісу в Андрушках, там 
нас чекав автобус "Сігнет-Цен-
тру", який і завіз нас в аеропорт. 
Водій чекав, поки ми пройдемо 
реєстрацію. Потім ми зателефо-
нували, що всі пройшли, і він 
повернувся назад. Так само нас 
і зустрічали», — каже Наталія 
Гетьман.

Працівники «Сігнета» про-
вели у курортному містечку 
Марса-Алам тиждень. Наталія 
Гетьман каже, що перші дні 
адаптації були важкими. 

Вона додає: «Ми ніяк не 
могли звикнути до "телепорта-
ції" з холоду в жару. Перші дні 
ще ходили в курточках і кофтах. 
Дивимося, люди купаються, а 
ми ще у верхньому одязі ходимо. 
Правда, в перші дні було дуже 
вітряно. А взагалі там наприкін-
ці січня та на початку лютого 
дуже тепло, багато туристів».

Фотографувався  
в корпоративній футболці
Готель усім працівникам 
сподобався. 

Сервісний інженер Ігор Ви-
нарчук згадує: «Все було на най-
вищому рівні. Чудові просторі 
чисті номери, у дворі багато зе-

«Ми побували на всіх екскур-
сіях, на яких тільки можна було. 
Їздили в Золоту бухту, пірнали, 
дивилися на морську корову. 
Їздили в Луксор, і хоча о третій 
годині ночі виїжджали, бо нам 
потрібно було їхати шість годин, 
але воно того варте. В пустелі 
побували, на квадроциклах до 
бедуїнів завітали», — розповідає 
Наталія Гетьман.

Володимир Апенко каже, 
що він любить активний 
відпочинок.

«Я непосида, для мене готель 
був лише для того, щоб перено-
чувати. Я з дружиною і світанок 
зустрічав, і захід сонця. Дру-
жина, щоправда, любить більш 
пасивний відпочинок, а я її все 
підганяв. О 6.30 ми вже йшли 
гуляти. Я казав: "Швидко їж, 
удома лежати будемо". Я ще з 
собою взяв маску, щоб попла-
вати, подивитися на корали, на 
рибок», — із захватом розпові-
дає Володимир.

Ігор Винарчук також відпо-
чивав із дружиною. Каже, що їх 
найбільше вразило єгипетське 
місто.

«Це було справді дивно і ко-
лоритно у порівнянні з комфорт-
ним затишним готелем. Цікаво 
було побачити, як живуть корін-
ні єгиптяни», — розказує він.

Токар Дмитро Дудкін згадує: 
«Мені найбільше море сподоба-
лося. Щодо сервісу — все було на 
найвищому рівні».

Весь відпочинок колеги про-
водили разом. 

«Ходили всі разом. Снідати 
і обідати також сідали разом. 
Попросили, щоб нам зсунули 
столи. Сігнетівський командний 
дух відчутний був навіть у Єгип-
ті», — говорить Наталія Гетьман.

На сувеніри Наталія з донь-
кою придбали фрукти. 

«Зараз не дуже великий 
вибір. Для манго не сезон, тому 
купила гуаву та фініки», — роз-
казує жінка.

Повернувшись переповнені 
щастям, колеги трохи відпо-
чили вдома і з новими силами 
приступили до роботи.

«Адаптуватися в Україні 
після відпочинку було навіть 
важче, ніж після приїзду в Єги-
пет. Вдома ще трошки відпочив, 
а тоді — на роботу», — каже Ігор 
Винарчук.

Початок на стор. 1

Працівники «Сігнета» не лише відпочивали на пляжі, але й подорожували  визначними  
місцями та каталися на квадроциклах
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Найкращими 
працівниками 

2021 року 
стали:

Ігор Винарчук 
сервісний інженер

Дмитро Дудкін 
токар

Олександр Сахно 
енергетик

Анатолій Горіга 
водій автотранспортних засобів

Іван Княвчук 
тракторист-машиніст  
с/г виробництва

Володимир Апенко 
майстер зміни (елеватор)

Наталія Гетьман 
бухгалтер

було справжнє розмаїття. І я сам 
собі казав, що наша компанія 
зробила все на найвищому рівні, 
по максимуму. І я пишаюся тим, 
що працюю в "Сігнеті", адже тут 
дбають про працівників. Коли 
ми робили фото, я навіть нашу 
корпоративну футболку одяг-
нув», — каже він.

Спільний відпочинок зблизив 
колег
Екскурсійна програма була на-
сиченою: і прогулянки на ква-
дроциклах по пустелі, і катан-
ня на верблюдах, і подорож на 
теплоході.
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Наталія Гетьман з донькою вперше на 
відпочинку за кордоном
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Спадщину на пай оформлять безкоштовно 

Жінка працює у По-
гребищенському 
відділі, з понад 
тисячі пайови-

ків знає практично кожного 
особисто.

«Не те що ранок, у мене часто 
і вечір закінчується розмовами 
з пайовиками. Завжди, коли 
після роботи телефонують, я 
думаю: можливо, щось трапи-
лось, і пайовик хоче особисто 
щось обговорити, коли я вдома, 
у спокійній обстановці. І я беру 
слухавку, відповідаю на запи-
тання. Мені важливо підтриму-
вати насамперед особисті, а тоді 
вже й партнерські відносини з 
пайовиками. Адже нам ще не 
один рік співпрацювати», — роз-
повідає Ірина.

Вона працює у «Сігнеті» де-
сять років. 

«Я займаюся підписанням 
договорів із пайовиками. До-
сить багато людей зараз про-
довжують термін дії договору 
оренди. Також телефонують 
щодо орендної плати. Її нара-
хуванням займається бухгал-
терія, проте часом пайовики 
телефонують, аби впевнитися, 

чи немає помилки. Тоді я пе-
реглядаю договір, звіряю все. 
З минулого року компанія без 
проблем видає кошти пайови-
кам за три роки наперед. Люди 
часто звертаються за авансами 
і беруть гроші не лише на ліку-
вання, а й просто для особистих 
потреб. У 2021 році було запитів 
більше ніж від 200 пайовиків», 
— розказує жінка.

Навантаження у роботі ін-
женерів-землевпорядників 
зазвичай залежить від сезону. 
Найбільше роботи припадає на 
період жнив — адже саме тоді 
пайовики беруть орендну плату 
в натуральній формі. На почат-
ку року орендодавці переоформ-
люють спадщину. 

«В орендодавців "Сігнета" є 
хороша можливість зекономи-
ти і час, і гроші, адже компа-
нія бере всі клопоти з перео-
формленням спадщини на себе. 
Якщо пайовик сам переоформ-
ляє, він витратить приблизно 
2,5 тис. грн, а то й більше, і це 
за умови, що все в порядку з 
документами. До того ж ця про-
цедура займе більше місяця. 
Втім, якщо орендодавець все 
ж таки переоформив спадщину 
сам, компанія компенсує всі ви-

трати. У будь-якому випадку це 
немалі кошти, і пайовики задо-
волені такою турботою компа-
нії», — каже Ірина.

Професія інженера-землевпо-
рядника непроста. Такий спеці-
аліст повинен знати земельне 
законодавство, агрономію, ро-
зуміти всі комерційні процеси 
в компанії і до того ж уміти і 
любити спілкуватися з людьми. 
Останнім часом комунікація з 

пайовиками все більше перехо-
дить в онлайн-формат. До цього 
призвів не лише карантин, а й 
активна діджиталізація. Жінка 
вважає, що такі зміни — на 
краще. 

Вона пояснює: «Мало людей 
приїжджають в офіс, в основно-
му надсилають договори через 
вайбер або телефонують, якщо 
щось потрібно. Мені такий 
формат комунікації дуже зруч-
ний. Я паралельно можу вико-
нувати ще якісь завдання, на 
вирішення задач йде менше 
часу. Та й людям не доводить-
ся витрачати час і, можливо, 
стояти в черзі. Всі мої пайо-
вики знають: якщо є будь-які 
питання, в тому числі щодо пе-
реоформлення спадщини, про-
довження дії договору оренди 
чи орендної плати — можна 
зателефонувати. Мій номер те-
лефону є у всіх: (096)585-48-92. 
Телефонувати також можна на 
гарячу лінію "Сігнета" за но-
мером 800-303-036 або шукати 
"Сігнет" у фейсбуку, вайбері та 
телеграм-каналі. Ми постійно 
підтримуємо контакти з усіма 
пайовиками. Розсилаємо по-
відомлення про видачу зерна, 
поширюємо газету "Добрі 
сусіди"».

Якою б втомленою Ірина не 
приходила після роботи додо-
му, вона все одно каже, що така 
праця їй до душі.

Компанія без проблем видає 
кошти пайовикам за три 
роки наперед

Інженер-землевпорядник 
Ірина Шиманська 
розповіла, як працює у 
компанії «Сігнет-Центр» 
та які питання найчастіше 
вирішує
Діана Редька

добре розбирається у своїй спра-
ві, то її кваліфікація поступово 
зростає», — розказує Владислав.

Поруч із ним працює команда 
справжніх фахівців, які щодня 
перевалюють тонни зерна. Їхній 
професіоналізм, злагоджена ро-
бота і взаємодопомога у склад-
них ситуаціях — запорука успі-
ху всього колективу.

«На зміні працюють шість 
моїх підлеглих, роботу яких я 
координую, а також лаборато-
рія, з якою ми корегуємо при-
ймання зерна та сушіння. Вдень 
на елеваторі є керівництво, 
якщо потрібно приймати якісь 
рішення — керівник та старший 
майстер допомагають. А на ніч-
ній зміні вся відповідальність 
лягає на плечі майстра зміни. 
Робота дуже відповідальна», — 
розповідає чоловік.

За його словами, найбільш 

Як на елеваторі «Сігнета» сприяють кар’єрному зростанню

«У 2013 році я приєднався до ко-
манди "Сігнета", на той момент 
елеватор тільки будувався. 
Прийшов працювати підсобним 
робітником. Тоді ще не знав, чи 
то робота лише на період будів-
ництва, чи на довший термін», 
— пригадує він.

Владислав прийшов у компа-
нію без досвіду роботи та відпо-
відної освіти, проте за півтора 
року роботи на елеваторі його 
двічі підвищили на посаді. 

Він каже: «Спершу я був під-
собним робітником, а потім мене 
призначили оператором пульта 
керування. Було не важко, бо 
для цієї роботи потрібне базове 
знання комп’ютера і трохи від-

повідальності. Через рік керів-
ництво елеватора запропонува-
ло мені посаду майстра зміни. 
Тут цікавіше: більше обов’язків 
і ще більше відповідальності. 
І ось уже сім років я працюю 
майстром».

Владислав розповідає, що в 
«Сігнеті» цінують працівників 
і допомагають їм підвищувати 
професійний рівень, сприяють 
як професійному, так і особисто-
му розвитку.

«У нас на елеваторі низька 
плинність кадрів. Лише час 
від часу з’являється вакансія 
пробовідбірника. Це робота для 
зовсім юних, вони беруть проби 
зерна та відносять їх у лабо-
раторію. У нас є чоловік, який 
прийшов у "Сігнет" працювати 
пробовідбірником, а зараз він 
— оператор пульта керування. 
Якщо людина гарно працює, 

Діана Редька

напружена робота у працівни-
ків елеватора триває від почат-
ку збирання зернових і до кінця 
листопада. 

«На елеваторі приймають дві 
культури одночасно. Це потре-
бує особливої уваги, адже треба 
слідкувати, щоб не було змі-
шання культур», — каже май-
стер зміни.

Владислав зізнається, що 
комфорт на роботі, хороший 
колектив і чудове ставлення ке-
рівництва — це те, що мотивує 
працювати якнайкраще. 

«Ще один фактор, що сти-
мулює йти на роботу — фінан-
совий бік справи. Якщо порів-
няти із середньою зарплатою 
по Україні, то у нас хороші зарп-
лати. У мої роки така робота, 
тим більше — поблизу від дому, 
це, мабуть, найкраще, що може 
бути»,— говорить Владислав.

Владислав Бобик працює 
майстром зміни елеватора 
ТОВ «Сігнет-Центр» у селі 
Андрушки

Інженер-землевпорядник «Сігнет-Центру» 
Ірина Шиманська працює в компанії десять 
років
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намалювати. Вона відносить-
ся до своїх робіт так, як колись 
відносився Пікассо, не дуже їх 
роздає», — розповідає мама.

Марія Мельник за свої сім 
років неодноразово брала участь 
у багатьох всеукраїнських кон-
курсах, причому майже завжди 
виборювала перше місце у своїй 
віковій категорії, і лише двічі 
— друге місце. У більш масш-
табних конкурсах участі поки 
що не брала, хоча запрошення 
приходять.

«Марійці було п’ять років, 
коли проходив конкурс до дня 
відкриття вокзалу в Козяти-
ні. Потрібно було намалювати 
вокзал, а це досить складна в 
архітектурному плані будівля. 
Марійка була наймолодшою 
учасницею — і перемогла. Це 

Як намальований їжачок приніс успіх козятинчанціДосвід

Школярка із Козятина стала відомою і повезла батьків 
на відпочинок
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«В чотири роки вона попро-
сила купити нові олівці, бо ці 
"погано лягають", і пояснювала 
мені, якими мають бути хороші 
олівці. А згодом почала малюва-
ти фарбами», — каже Анна.

Шукала майстер-класи 
з допомогою голосового 
пошуку 
Як передати у картинах об’єм, 
як відобразити емоції — все це 
Марійка знаходила в інтернеті.

«Я не знаю, як вона ті май-
стер-класи шукала на ютубі, адже 
була ще дуже маленька. Вона 
починала з електронних розма-
льовок, і, ймовірно, ютуб рекомен-
дував відео, схожі за тематикою. 
Згодом Марія зрозуміла, що існує 
голосовий пошук, і так вона шука-
ла інформацію, як намалювати те 
чи інше», — говорить Анна.

У шість років батьки відда-
ли дівчинку в художню школу. 
Мама розповідає, що вчителі 
спочатку не хотіли брати Ма-
рійку, бо вона була ще малень-
кою. Але після пробного уроку її 
взяли одразу в другий клас.

«Маруся дуже любить малю-
вати штриховки. Це складна 
техніка, не для її віку. Але донь-
ка вмовила свого викладача, і та 
надала їй можливість малювати 
зі старшими дітьми штриховку. 
Маруся любить експерименту-
вати і пробує різні стилі. Вдома 
багато різних фарб, олівців, 
фломастерів і лайнерів. Єдине, 
що вона ще не пробувала — це 
пастель та олійні фарби. Але 
викладачі у школі їй з усім до-
помагають. Є таке, що поки що 
не дуже виходить. Коли Марія 
малює, вона немов поринає у 
себе, відривається від реально-
сті. Я дуже люблю її пейзажі», — 
каже мама юної художниці.

Картини дарувати не любить
У Анни на роботі ціла картинна 
галерея — вся стіна завішана 
малюнками доньки.

«Маруся дуже бережно ста-
виться до своїх робіт. Вона не 
дозволяє їх нікому дарувати. 
Для рідних може спеціально 

була перша її перемога у кон-
курсі», — розказує Анна.

За її малюнок голосували 
навіть за кордоном
Два місяці тому школярка пере-
могла у конкурсі, який оголоси-
ла одна з найбільших в Україні 
мереж автозаправних станцій 
— WOG. Переможців обирали 
шляхом онлайн-голосування.

«Чесно кажучи, на перемогу 
навіть не сподівалися. Рішення 
взяти участь було спонтанним. 
Коли я побачила, що малюнок 
моєї дитини набрав 27 770 го-

лосів, була шокована. До мене 
телефонували знайомі і ма-
лознайомі люди, питали, як 
проходить голосування. Голосу-
вали люди і з Греції, Болгарії, і 
з Росії — це було так масштабно! 
Ми не вірили до того моменту, 
поки не зателефонували з ком-
панії WOG, щоб привітати з пе-
ремогою», — ділиться емоціями 
мама Марійки.

Горнятка із зображеннями 
переможців конкурсу надійшли 
у продаж 19 грудня. Марійка от-
римала сертифікат на поїздку з 
батьками у Прикарпаття.

«Донька дуже пишалася, що 
вона повезла батьків на відпо-
чинок. Цей конкурс приніс їй 
популярність, з Марійкою фото-
графуються і беруть автографи. 
Доньці так приємно, що в усіх 
куточках країни п’ють каву зі 
стаканчиків, на яких її малю-
нок. Якось вона йшла з татом по 
місту і побачила, що в когось у 
машині стояв на панелі стакан-
чик з її малюнком. Як же вона 
зраділа! Кричала: "Тату, дивися, 
дядя з мого стаканчика п’є"», — 
каже Анна.

Марія отримала також першу 
грошову винагороду за свої ро-
боти. У дівчинки купили дві 
картини, які наразі прикраша-
ють одне велике підприємство.

«Колись у садочку дітей запи-
тували, хто ким хоче стати. Моя 
Маруся відповіла, що хоче малю-
вати. А хтось із дорослих сказав, 
що треба бути стоматологом, бо 
ті багато грошей заробляють. 
Донька трошки засмутилася. 
Проте я їй пояснила: якщо вона 
буде займатися тим, що їй подо-
бається і що вона гарно вміє, то 
не тільки зароблятиме багато 
грошей, а й отримає задоволен-
ня від самої справи. Коли їй за-
пропонували купити картини, 
вона зрозуміла, що це дійсно не 
дитяча забава, і до неї потрібно 
ставитися більш професійно. 
Тепер Марійка знає, що треба 
йти до своєї мрії і працювати 
над цим», — розповідає мама 
Марії Мельник.Ф
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Свої картини дівчинка не дарує незнайомцям

«Марійка почала малювати 
з двох років. Її хист до 
малювання помітили 
вихователі в садочку»
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Марія Мельник бере участь у багатьох конкурсах і часто займає перші місця

Початок на стор. 1
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Марійка найбільше любить малювати тварин 
та пейзажі


