
Влітку 2022 року постало 
питання про закриття 
інфекційного відділення 
Ружинської лікарні. 
Завідувачка відділення 
Оксана Кравчук виборола 
його подальше існування

«Настільні ігри стали популярнішими 
через постійні відключення світла»

Вінничанин збудував 
електростанцію за 
власним проєктом

Стор. 8Стор. 4 

Як українським школярам 
доводиться вчитися у двох 
школах одночасно

Як у компанії 
«Сігнет» підтримують 
мобілізованих 
працівників 

Стор. 6

Далі на стор. 2
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Але я вважаю, що лікарня має іс-
нувати. Відстоювала це питання 
з таких позицій: війна, людям 
потрібна медична допомога, 
адже скільки втрачається психо-
логічного та фізичного здоров’я, 
коли гинуть хлопці та дівчата 
на передовій. Окрім того, росте 
також захворюваність серед 
населення, епідсезон зараз у 
розпалі», — розповідає лікар сі-
мейної медицини, завідувачка 
інфекційного відділення Ружин-
ської лікарні Оксана Кравчук.

Житомирським лаборатор-
ним центром підтверджено 
поширення в Україні чотирьох 
штамів грипу, один із яких — 
пандемічний. За словами Окса-
ни Кравчук, коронавірус також 
нікуди не зник, він мутує.

«Коронавірусу стало менше, 
проте він є. Зараз циркулює і 
штам "Омікрон", і "Кентавр", він 
легший, ніж "Дельта", але з про-
явами кишкових розладів. 

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.

«Ми як 
підприємство 
розвиваємося, 
і паралельно цей 
розвиток відчутний 
у відносинах 
між нами та 
пайовиками»

З початком 
повномасштабного 
вторгнення змінилося життя 
кожного з нас. Хтось через те, 
що його домівку зруйнували, 
тимчасово виїхав за кордон, 
а хтось переїхав до іншого, 
безпечнішого українського 
міста
Наталія Столярчук

За рік війни Вінниччи-
на прихистила понад 
183 тис. переселенців, а 
також 40 переміщених 

підприємств, серед яких є і дріб-
ні, і більші. 

Компанія настільних ігор 
Вікторії і Романа Козумляків 
«Lord of Boards» переїхала до 
Вінниці з Києва. Рішення про 
перевезення бізнесу довелося 
приймати швидко.

«Причиною переїзду стали, 
зокрема, обстріли в Києві та 
на Київщині. На початку війни 
вибуховою хвилею пошкодило 
один зі складів, де були всі за-
лишки нашого видавництва. Він 
залишився без охорони. Тож ми 
за дві доби знайшли фури і пе-
ревезли все до Вінниці», — каже 
Роман Козумляк.

Діана Редька

«Усі пацієнти мають сформовані за моїм списком 
аптечки»

Далі на стор. 7

«Ми всі молимось, аби ця жахли-
ва війна в Україні припинилася 
якнайшвидше. Розуміємо також, 
що виплати держави переважно 
йдуть на ЗСУ та оборону країни, 
менше — на медичні заклади. 

Діана Редька

Воєнний 2022 рік на 
противагу успішному 
2021-му став справжнім 
випробуванням на 
міцність для всіх 
агровиробників, у тому 
числі й для «Сігнета»

Про виклики та реалії цього 
непростого часу, а також про 
плани на майбутнє та зага-
лом про настрій у компанії 
розповів генеральний ди-
ректор ТОВ «Сігнет-Центр» 
Георгій Баришполь.

Які виклики стали най-
складнішими минулого 
року і як ви їх подолали?
— Плану на випадок повно-
масштабної війни не було ні 
в кого, окрім, напевно, ЗСУ. 
Тому найбільшим викликом 
стала для нас війна, яка 
принесла з собою ще чима-
ло викликів. Найперше — це 
страх невизначеності. Коли 
вибухи лунали так близько, 
що аж двері тремтіли, ба-
гато людей не знали, чи то 
чекати, чи то втікати. 

Команда «Lord of Boards» постійно збирається, щоб пограти в ігри, які вони  перекладають

Далі на стор. 5

Подружжя створило компа-
нію чотири роки тому. Почалося 
все з невеликого інтернет-мага-
зину, який переріс у велике ви-
давництво настільних ігор.

«Ми полюбляли настільні 
ігри як спосіб проведення сі-
мейного дозвілля. Коли відвіду-
вали крамниці з "настолками" 
в Києві, тамтешні консультанти 
засипали нас якоюсь незрозу-

мілою термінологією, і знайти 
потрібну гру було важко. 

Ми зрозуміли, що в багатьох 
така ж проблема, як і в нас: 
вони хотіли б купити якусь 
гру, але щось з’ясувати у таких 
консультантів складно. Тому 
ми запустили свій магазин», — 
пригадує Роман.
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Ми робимо тестування кож-
ному пацієнту, який поступає 
до нас із кишковими чи рес-
піраторними проявами. Зараз 
більшість пацієнтів поступає 
з такими симптомами, як не-
жить, головний біль, сльозо-
теча, печіння в очах, сухий 
подразнюючий кашель, підви-
щення температури, а потім — 
вірусна діарея з болями в жи-
воті», — каже Оксана Кравчук.

В інфекційному відділенні 
Ружинської лікарні наразі де-
сять ліжок, проте на стаціонар-
ному лікуванні перебувають 16 
пацієнтів. Решту ліжок додали, 
аби всім надати кваліфіковану 
допомогу в лікарні.

«Деякі люди приходять і ка-
жуть: "У мене немає за що ліку-
ватися, якщо у вас є медикамен-
ти, то пролікуйте". На щастя, ми 
у відділенні маємо мінімальний 
набір ліків від держави. Допома-
гають також волонтери. Нещо-
давно сімейні лікарі отримали 
препарати з Європи. Пацієнти 
з хронічними захворюваннями 
можуть отримати безкоштовно 
набір ліків», — говорить сімейна 
лікарка.

Електронні рецепти на 
антибіотики
Попри війну, в Україні впро-
довж 2022 року проводилися 
медичні реформи. Одне з ново-
введень — електронний рецепт 
на антибіотики. 

Оксана Кравчук каже: «Це 
правильне рішення. Пацієнти 
часто зловживають антибі-
отиками. Антибіотик вбиває 
мікрофлору і пригнічує імунну 
систему. При вірусній інфек-
ції температура підвищуєть-
ся до 38,5 градуса і більше, 
так закладено природою, при 
цьому в нашому організмі ви-
робляється інтерферон, який 
і бореться з вірусом. І якщо 
людина при 37,2 п’є парацета-
мол, то вона знижує опірність 
організму. При невисокій тем-
пературі потрібно пити дуже 

«Пацієнти з хронічними 
захворюваннями можуть 
отримати безкоштовно 
набір ліків»

Проте коли поступають військо-
ві, з ними обов’язково працю-
ють психологи», — розповідає 
вона.

Комунікація лікаря та па-
цієнта з огляду на сучасні 
реалії також змінюється. Кон-
сультація онлайн у роботі 
Оксани Кравчук стала частою 
практикою.

«Є пацієнти, які емігрували 
за кордон. Перед від’їздом ба-
гато хто просив скласти пере-
лік необхідних ліків. Адже за 
кордоном інша позиція щодо 
медицини. Там прийом лікаря 
без страхування дуже дорогий. 
В аптеці ті ж сорбенти чи жа-
рознижуючі видадуть тільки 
за рецептом лікаря. Не у всіх 
є страхування, бо люди часто 
їдуть тимчасово. Тож мені часто 
пишуть, звертаються за пора-
дами. Онлайн можу допомогти 
не завжди, але намагаюся бути 
максимально корисною», — го-
ворить лікарка.

Пацієнти зіткнулися з тим, 
що їхні лікарі виїхали за 
кордон
Серед пацієнтів Оксани Крав-
чук є також внутрішньо перемі-
щені особи. 

Вона розказує: «В більшості 
випадків вони переукладають 
зі мною декларації, бо там, де 
жили, вже немає медзакладів. 
Траплялося, що лікарі виїжджа-
ли за кордон із сім’єю, і тоді їхні 
пацієнти теж переписувалися 
до мене».

Сімейний лікар рекомендує 
всім пацієнтам дбайливо ста-
витися до здоров’я та у випадку 
проблем регулярно контакту-
вати зі своїм сімейним лікарем.

«На фоні стресу часто активі-
зується багато хвороб, виникають 
серцево-судинні захворювання 
чи гінекологічні проблеми. Тому 
зараз особливо треба прислуха-
тися до себе та тримати контакт 
зі своїм лікарем. Усі мої пацієнти 
давно мають сформовані за моїм 
списком аптечки. Рекомендую 
всім про це також подбати», — 
каже завідувачка інфекційного 
відділення Ружинської лікарні 
Оксана Кравчук.

Я готова навіть прийняти всіх 
тих, хто очікує на прийом. А 
для пацієнтів, які перебувають 
на стаціонарному лікуванні, 
ми шукаємо більш безпечне 
місце за "правилом двох стін". 
Був період, коли спускали всіх 
в укриття. Якраз тоді навесні у 
відділенні було багато хворих 
на коронавірусну інфекцію з 
кисневою недостатністю. Спер-
шу персонал лікарні зносив 
кисневі концентратори в під-
вал, потім спускали хворих. 
Тоді людям було важко, бо не 
всі могли самостійно диха-
ти», — пригадує лікарка.

Люди частіше приходять 
за психологічною 
підтримкою
Оксана Кравчук стверджує, що 
зросла кількість пацієнтів, які 
звертаються за психологічною 
підтримкою.

«Сімейним лікарям, з огляду 
на сучасні реалії, треба прохо-
дити курси психології, адже 
пацієнт хоче почути і психоло-
гічну пораду від лікаря. 

Новини Житомирщини Як сімейні лікарі працюють у період війни

«Усі пацієнти мають сформовані за моїм списком 
аптечки»

Завідувачка інфекційного відділення 
Ружинської лікарні Оксана Кравчук

багато води, а противірусні 
препарати мають призначати-
ся лише лікарем. Адже люди 
часто перевищують дозуван-
ня, що в результаті дає побічні 
дії на нирки, печінку та інші 
органи. Також мене питають 
про вакцинацію проти грипу. 
Вважаю, що вона потрібна. На-
разі є сертифіковані вакцини   з 
Франції та Кореї, через два-три 
тижні виробляється імунітет, 
який тримається рік, і ви маєте 
певний захист від хвороб. Так, 
заразитися можна, але перебіг 
хвороби буде значно легшим».

Лікарі більше спілкуються 
між собою телефоном
У лікарні Ружина за рік війни 
звикли до роботи під час пові-
тряних тривог та при відклю-
ченнях світла.

«На сьогодні зі світлом у нас 
великих проблем немає. От із 
мережею бувають перебої: на-
приклад, вносиш направлення 
в базу, а завантажуються дані 
не одразу. Тоді я телефоную 
суміжному лікарю з прохан-
ням прийняти пацієнта, а на-
правлення я відправлю, коли 
мережа буде. Пацієнтам не 
доводиться чекати в коридорі, 
особливо коли вони з підвище-
ною температурою чи гострим 
станом», — розказує Оксана 
Кравчук.

На початку війни, коли 
лунав сигнал повітряної триво-
ги, лікарню закривали. Зараз 
лікар сам вирішує, чи готовий 
приймати пацієнтів, які не 
спускаються в укриття. 

«Якщо лунає сигнал триво-
ги, а у мене якраз прийом, то 
за бажанням пацієнта ми про-
ведемо обстеження до кінця. 
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Початок на стор. 1 «Лікар сам вирішує, чи 
готовий приймати пацієнтів, 
які не спускаються в укриття»

Люди через постійний стрес 
дуже виснажені. Буває, прихо-
дять без певних симптомів, а 
все одно скаржаться, що погано 
почуваються, нарікають на по-
стійну тривожність і безсоння. 
В таких випадках корегуємо 
розмову, прописуємо седатив-
ні препарати. Велику роль грає 
звичайна людська розмова, це в 
більшості випадків допомагає. 

В інфекційному відділенні Ружинської лікарні 
зараз є 10 ліжок для пацієнтів
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3Молоко Новини
«Потрібно об’єднуватися в сімейні молочні ферми»
Переробні підприємства 
продовжать приймати 
молоко від населення до 
кінця цього року, хоча з 1 
січня 2023 р. мала набути 
чинності заборона на це 
— відповідно до наказу 
Мінагрополітики від 2019 р.

Руслан Обухівський з дружиною заснували сімейну молочну ферму у селі Марківка на Житомирщині

Наталія Столярчук

І все ж тим, хто тримає корів, 
слід задуматися над ство-
ренням молочних ферм та  
покращенням якості моло-

ка. Про це говорить Арсен Дідур, 
виконавчий директор Спілки 
молочних підприємств України.

Скільки молока від домогоспо-
дарств іде на переробку?
— Населення виробило 3,5 млн т 
молока. Стільки ж — фермерські 
господарства. За офіційними 
даними, на переробку від насе-
лення надходить 20–30 відсотків 
молока. Неофіційно — бачимо 
всі 100 відсотків. Порівняно з 
1991 роком виробництво моло-
ка приватними господарствами 
зменшилося вшестеро.

Що робити українцям, щоб 
підвищити якість домашнього 
молока?
— Потрібно об’єднуватися в сі-
мейні молочні ферми. У держави 
зараз немає можливості підтри-
мати цей сектор. Як варіант — 
шукати допомогу від західних 
партнерів. Основне завдання — 
простежити за виробництвом 
молока з точки зору якості та 
безпечності. Щоб воно відпові-
дало всім нормам, сімейні ферми 
треба обладнати відповідними 

У школах по всій Україні 
з’являється дедалі більше 
«класів безпеки». Уроки в 
них проводять поліцейські, 
рятувальники, медики та 
інші фахівці
Лідія Дербага 

На Житомирщині відкривають «класи безпеки»: чому там 
навчають дітей
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апаратами. Україна має пройти 
польський шлях. Там домогоспо-
дарства з однією-двома коровами 
переформатувалися в молочні 
ферми. Однак в Україні систему 
поки що не змінили. Тому необ-
хідно зберегти можливість пере-
робки молока від населення.

Як населення ставиться до 
нових вимог?
— В Україні є приклади успішної 
роботи сімейних молочних ферм 
на Хмельниччині, Волині. Вдало-
ся створити Асоціацію сімейних 
молочних ферм. Населення три-
має десь 1,5 мільйона корів. Це 
той ресурс, який можна задіяти. 
Зрозуміло, що селяни виробля-
ють молоко не стільки для заро-
бітку, скільки для виживання. 

Зараз у кожній області потрібно 
зберегти той об’єм виробництва, 
який маємо. Можна поступово 
укрупнювати господарства, на-
давати їм більш цивілізованої 
форми: виділяти землю, об’єдну-
вати до 100 голів, забезпечувати 
за рахунок спонсорської допомо-
ги обладнанням і технологіями. 
Тоді переробна галузь отримає 
необхідну кількість якісного мо-
лока. Це спільне завдання держа-
ви, місцевого самоврядування, 
переробних підприємств. Поки 
що якість молока, що потрапляє 
на переробку, залишає бажати 
кращого. В один бідон зливають 
продукт із різних домогоспо-
дарств. Виробники мусять вижи-
вати, тому й закривають дефіцит 
сировини в такий спосіб.

Яка ситуація із закупівельни-
ми цінами?
— Закупівельна ціна молока від 
крупних виробників доходить 
до 16–18 грн за літр, а населення 

продає по 8–9 грн. Дорого обхо-
диться формування крупних 
партій молока від приватних 
господарств. У результаті собі-
вартість молока на переробно-
му підприємстві сягає 13–14 грн 
за літр. Поки що тенденції до 
збільшення ціни немає. Однак 
маємо аварійні відключення 
електропостачання. Підпри-
ємства змушені переходити на 
генератори, що збільшує собі-
вартість продукції. Крім того, 
ціни можуть штучно піднімати 
торговельні мережі, які моно-
полізували ринок роздрібних 
товарів.

Чи можливий дефіцит молока 
у зв’язку з війною?
— Зараз я дефіциту не бачу. По-
трібно забезпечити 25–30 міль-
йонів українців. Адже частина 
територій тимчасово захопле-
на, багато громадян виїхали за 
кордон. На заході України мо-
лочних продуктів споживають 
більше — за рахунок переселен-
ців. У центральних областях — 
менше. Крім того, при переробці 
молока отримуємо побічні про-
дукти, наприклад, суху сиро-
ватку при виробництві сирів чи 
казеїн при виготовленні масла. 
Оскільки ці продукти на вну-
трішньому ринку споживають 
у незначних об’ємах, їх можна 
продавати за кордон.

«Порівняно з 1991 
роком виробництво 
молока приватними 
господарствами 
зменшилося вшестеро»

«На заході України 
молочних продуктів 
споживають більше за 
рахунок переселенців»

Нещодавно такий клас від-
крили у Новороманівському 
ліцеї Брониківської громади на 
Житомирщині.

«"Класи безпеки" — це все-
український проєкт, який 
разом реалізують місцеві гро-
мади, рятувальники, освітяни 
та благодійники, долучається 
організація Червоного Хреста. 

Навесні на базі цих класів бу-
демо проводити різні заходи 
просто неба: запрошувати-
мемо піротехніків, кінологів, 
проведемо змагання з пожеж-
но-прикладного спорту серед 
дітей», — розповідає пресофі-
церка Головного управління 
ДСНС в Житомирській області 
Оксана Ковальчук.

Зазвичай під час занять 
дітям розповідають про най-
актуальніші питання безпеки 
сьогодення. Наприклад, пра-
цівники поліції нагадують про 
алгоритм дій при сигналі пові-
тряної тривоги: як проходити 

в укриття, що брати з собою 
та як поводитися в укритті. 
Рятувальники розповідають 
про мінну небезпеку та про те, 
що не можна брати до рук, пе-
ресувати і приносити додому 
підозрілі та вибухонебезпечні 
предмети.

За словами керівника від-
ділу освіти, молоді та спорту 
Брониківської сільської ради 
Світлани Павлюк, "клас безпе-
ки" буде також майданчиком 
для роботи психологів, зокре-
ма, з дітьми внутрішньо пере-
міщених осіб.

Перший урок безпеки провели рятувальники
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якщо сам ходитиме до школи — 
і це спрацювало. Загалом йому 
не складно, він швидко вчить 
мову, часто ще й мене виправ-
ляє. Встигаємо зробити домашні 
завдання з обох шкіл. Програма 
у Польщі набагато простіша. У 
нас діти в третьому класі вже 
множення вчать і складніші за-
дачі розв’язують, а тут програма 
ніби з нашого другого класу. І 
харчування у школах платне, 
можна записуватися до шкіль-
ної їдальні. Але в нашій школі 
дітям дають овочі, молоко чи йо-
гурт безкоштовно», — розповідає 
Оксана Приходько. 

У її доньки, десятикласниці 
Христини, навчання дещо склад-
ніше, оскільки програма в Укра-
їні нелегка.

«Моя донька добре вчилася в 
українській школі, була призер-
кою олімпіад, мала гарні оцінки. 
Спочатку було складно навча-
тися іноземною мовою. Коли у 
Польщі канікули або вихідні, 
донька приєднується до навчан-
ня онлайн в Україні. А так пере-
важно ходить у місцеву школу, 
а матеріал вивчає самостійно. 

Як українським школярам доводиться вчитися у двох школах одночасно Освіта

«Ми домовилися, що син зароблятиме один 
злотий в день, якщо сам ходитиме до школи»

Про тонкощі такого 
навчання ми роз-
питали батьків, які 
переїхали з дітьми у 

різні країни.
«При переїзді у Польщу я 

не переживала про те, як діти 
навчатимуться в українській 
школі дистанційно. У нашому 
Володимирецькому ліцеї "Коле-
гіум" дуже добре налаштували 
систему дистанційного навчан-
ня ще до карантину. Я вдячна 
дирекції та вчителям за їхню 
роботу», — розказує Оксана 
Приходько.

Її донька Христина ходить у 
десятий клас, а син Орест — у 
третій. 

Жінка пояснює, як відбуваєть-
ся онлайн-навчання у молодших 
класах: «В українській школі змі-
шане навчання: один тиждень — 
дистанційно, інший — очно». 

Навчання у польській школі 
Оресту подобається, хоча на по-
чатку було важко звикати до 
нових однокласників.

«Ми приїхали у серпні, школи 
були переповнені, записала сина 
у підготовчий клас. Коли треба 
було вперше йти на навчання, 
Орест заявив: "Не піду, не хочу 
ніякої польської школи, хочу в 
Україну". Ледве вмовила, пообі-
цяла, що піду з ним і чекатиму 
в коридорі. Кожної перерви він 
виходив і дивився, чи я там. 
Потім ми домовилися, що син 
зароблятиме один злотий в день, 

Оксана Приходько із сином Орестом

Закордонне навчання зарахують 

«Варіант перший — забрати до-
кументи з української школи, 
вчитися за кордоном, а потім 
повернутися в Україну і подати 

Якщо в українській школі має 
бути важлива контрольна, тоді 
ми пропускаємо заняття у поль-
ській школі, записуємо в елек-
тронному щоденнику, що донька 
відсутня за сімейними обстави-
нами. Христина планує одинад-
цятий клас закінчити в Україні 
і там же поступати в універси-
тет», — каже Оксана Приходько.

За словами Оксани, діти суму-
ють за живим спілкуванням із 
друзями, хоча у Польщі спілку-
ються з однокласниками чимало.

«Своїх українських друзів 
діти бачать лише на екрані. Їм 
важко, адже діткам неабияк 
важливо брати участь у шкіль-
них заходах. Христина має гарні 
стосунки зі своїми польськими 
однокласниками, але справжніх 
друзів не знайшла. Її найкраща 
подруга зараз в Україні, вони 
обмінюються подарунками, по-
стійно телефонують одна одній».

Надія Донець із Миколаєва 
приїхала з сином до міста Со-
меро у Фінляндії. В Україні її 
син навчався у п’ятому класі, у 
Фінляндії пішов до того ж класу. 
Навчання у школі тут для дітей 
обов’язкове. Паралельно син 
навчається в українській школі 
дистанційно.

«У нашому місті створили 
адаптаційні класи для дітей з 
України. Вчителька розмовляє 
англійською, але є перекла-
дачка, вона ж волонтерка, яка 
допомагає перекладати на укра-
їнську. Вчителька знає, що ми 
паралельно вчимося у двох шко-
лах, і з розумінням до цього ста-
виться, наприклад, дає менше 
завдань», — розповідає Наталя.

Через війну понад 
півмільйона українських 
дітей навчаються у 
закордонних школах. 
Більшість із них 
паралельно продовжують 
також навчатися онлайн в 
українських школах
Діана Редька

«Програма у Польщі набагато 
простіша»

Наталія Столярчук

Співзасновниця ГО «Смарт 
освіта» Зоя Звиняцьківська 
пропонує кілька варіантів 
батькам, які не можуть 
вирішити, чи варто 
забирати своїх дітей 
з української школи

А от Ольга Гладиш із Харкова 
була здивована закордонною 
системою освіти. Її родина пере-
їхала до міста Сантандер в Іспа-
нії. Донька опинилася у сьомому 
класі замість п’ятого, а син із 
садка потрапив у школу.

«Коли ми приїхали до Іспанії, 
сину було чотири роки, а доньці 
— одинадцять. Спершу я не пла-
нувала віддавати їх у місцеві за-
клади освіти. Думала, місяць-два, 
і все закінчиться. Але пізніше 
зрозуміла, що потрібно адаптува-
тися. Школу тут можна вибрати 
самостійно, але іспанські діти 
відвідують школу з одного року, а 
приймають до неї за роком народ-
ження. Мій син потрапив одразу 
в другий клас. Місцева школа 
більше нагадує дитсадок. Жодних 
домашніх завдань. Син швидко 
адаптувався», — пригадує Ольга.

А от адаптація доньки пройшла 
гірше — подвійне шкільне наван-
таження призвело до стресу.

«Софію віддали до приватної 
школи з поглибленим вивченням 
англійської. Місяць навчання там 
коштує 70 євро. Вчителі привітні. 
До обіду дитина ходила в місцеву 
школу, а дорогою додому підклю-
чалася до української. Виходило, 
що навчалася по 12-14 годин. За 
кілька місяців я побачила, що 
вона стала неуважною, постійно 
втомлена, почала обманювати. А в 
якийсь день дочка просто не змог-
ла встати з ліжка, лежала і диви-
лася у стелю. Довелося консульту-
ватися з лікарями. Нам порадили 
зменшити навантаження, і ми в 
українській школі змінили форму 
навчання на сімейну», — пояснює 
Ольга.

у вашу школу документи, що 
ви вчилися за кордоном у та-
кому-то класі, і от ваші оцінки. 
Має зібратися комісія, вони пе-
резараховують однакові пред-
мети з іноземного атестату, а 
за іншими — проводять тести, 
щоб визначити рівень знань. І 
дитину приймають у школу за 
віком», — каже вона.
Втрата року — це міф. Якщо яки-
хось знань і не вистачатиме, ди-

тина буде надолужувати їх під 
час навчального року.
«Також є Міжнародна україн-
ська школа, створена спеціально 
для українських дітей, що на-
вчаються за кордоном. Ви може-
те забрати дитину з української 
школи, приписати до МУШ, і 
там будуть нараховуватися роки 
української освіти», — пояснює 
Зоя Звиняцьківська.
Якщо батьки хочуть, щоб дитина 

навчалася очно у школі за кордо-
ном, але продовжувала вивчен-
ня української мови, літератури 
та історії, можна спробувати не-
формальну освіту. В ГО «Смарт 
освіта», наприклад, заняття з 
цих предметів проводять раз на 
тиждень онлайн та очно в деяких 
європейських містах. За ці уроки 
не будуть нараховуватися бали в 
атестат, але школярі не втрача-
тимуть знання з цих предметів.
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«Іспанські діти відвідують 
школу з одного року»
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Чоловік запевняє, що під час 
війни збільшилася кількість 
українських авторських ігор. По-
чали популяризувати настільні 
ігри і в різних закладах.

Гроші від продажу певних ігор 
передають ЗСУ 
«Ми соціально відповідальна 
компанія. Щомісяця виділяємо 
певний набір ігор, всі кошти з 
продажу яких перераховуємо на 
допомогу захисникам. У серед-
ньому це десь 30-50 тисяч гривень 

на місяць — від нашої компанії та 
клієнтів видавництва», — розпо-
відає Роман.

Нещодавно Роман отримав 
грант від держави у розмірі 243 
тисячі гривень в на розвиток 
бізнесу. 

«Процедура видачі гранту 
така: ви подаєте заявку в "Дію", 
потім банк перевіряє вашу ділову 
репутацію, а після цього вас ви-
кликають на співбесіду в службу 
зайнятості, де розглядають біз-
нес-план, — ділиться враження-
ми Роман Козумляк. — Фахівці 
служби зайнятості добре підго-
тувалися: зробили аналіз ринку 
настільних ігор, розібралися, як 
усе працює, ставили питання 
щодо ризиків. Тому як платнику 
податків мені було приємно ба-
чити, що кошти бюджету не роз-
дають просто так».

Підприємець додає, що йому 
нескладно було підготувати 
грантову заявку, адже до того як 
розпочати власну справу, він 18 
років пропрацював у банківській 
установі.

«Я добре знаюся на тому, як 
складати кредитні заявки. І варто 
розуміти, що грант по "єРобота" — 
це не зовсім грант. Це "кредит", 
який вам доведеться повернути 
протягом трьох років у вигляді 
сплачених податків. Тому мені 
зрозуміло, чому більшість питань 
на співбесіді були саме про по-
датки: держава хоче знати, коли 
і як ви повернете їй бюджетні 
кошти», — розповідає чоловік.

Як отримати грант 
на власну справу 

Уряд України запустив проєкт 
грантової безповоротної 
підтримки нових бізнесів. Для 
цього виділили 16 млрд грн.

Отримати грант може будь-який 
українець, який не працює на 
інших підприємствах та не веде 
іншого бізнесу. Він має подати 
заявку через портал «Дія» чи 
відділення Ощадбанку, додавши 
до неї бізнес-план. Після цього 
експерти банку та Державного 
центру зайнятості оцінять 
проєкт протягом десяти днів.

«За грантові кошти власник 
нового бізнесу зможе купити 
обладнання, сировину, 
матеріали, інструменти, 
частково оплатити оренду, — 
пояснює прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль. — Але витратити 
ці кошти за нецільовим 
призначенням не вийде, банк 
контролюватиме відповідність 
платежів затвердженому бізнес-
плану».

Переклали відому  англомовну 
гру українською 
Зараз у магазині понад 1000 ігор. 
Одним із перших проєктів стала 
класична економічна стратегія 
«Brass Бірмінгем».

«Коли фірмі був тільки рік, ми 
хотіли придбати цю гру суто для 
себе. Але побачили, що ані укра-
їнськомовної, ані російськомовної 
версії на нашому ринку немає. 
Тому вирішили її перекласти», — 
говорить Роман.

Тема гри «Brass Бірмінгем» — 
індустріальна Англія. У ній 
можна будувати свої підприєм-
ства, транспортні зв’язки між 
містами, продавати продукцію з 
підприємств на ринок і конкуру-
вати з іншими гравцями. Тут є 
гончарні, ливарні, броварні, тек-
стильні фабрики. Настільна гра 
знайомить також з історією Анг-
лії, бо описує події та історичних 
осіб регіону, який мав назву Блек 
Кантрі.

До речі, адаптувати настільні 
ігри українською — важка і доро-
га справа.

«Ми купуємо ліцензію, дотри-
муємось умов контракту, пере-
кладаємо українською. Для при-
кладу, щоб зробити наклад 1000 
копій "Brass Бірмінгем", довелося 
витратити близько $30 тисяч», — 
розказує власник компанії.

На розробку нової авторської 
гри потрібен рік
Переїзд у Вінницю обрали сві-
домо — тут живуть батьки 
подружжя. 

«Після переїзду ми розши-
рюємо бізнес і набираємо новий 
персонал. Настільні ігри стали 
популярнішими через постійні 
відключення світла. Люди хочуть 
поспілкуватися і трішки розва-
житися. Грати можна навіть при 
свічці. Військові теж замовляють 
багато ігор. На передовій люди 
мусять переключатися від тра-
гічних подій на щось, що може 
їх хоч трохи відволікти», — гово-
рить Роман. 

Компанія перекладає відомі 
англомовні ігри на українську 

Як підприємці перевозили свій бізнес Бізнес

«Настільні ігри стали популярнішими через 
постійні відключення світла»
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Через регулярні вимкнення світла настільні ігри стали більш популярними 

«На початку війни вибуховою 
хвилею пошкодило один зі 
складів, де були всі залишки 
нашого видавництва»

Початок на стор. 1

9 млн грн
грантової допомоги отримали 
підприємці Вінниці за минулий 
рік за проєктом «єРобота». 

мову та розробляє свої авторські 
проєкти. Процес створення нової 
гри займає рік. На розвиток ком-
панії вплинуло ще й те, що з 24 
лютого закрилася велика мережа 
російського видавництва. 

«З початком війни на ринку 
настільних ігор зникла конку-
ренція. Залишки російських ігор 
допродавалися, тож це вплинуло 
добре не лише на нас конкретно, а 
й на українських видавців у ціло-
му», — каже Роман.

Щомісяця частина коштів за продаж ігор йде 
на потреби ЗСУ

 За умовами грантів підприємці 
зобов’язані створити 68 нових 
робочих місць. Серед напрямків 
підприємництва, в яких 
заявники планують реалізувати 
себе, найчастіше зустрічаються 
такі, як вирощування 
сільськогосподарської продукції, 
продаж харчів, артезіанської 
води, пошиття одягу, 
манікюрний сервіс. 
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«Щомісяця виділяємо 
певний набір ігор, всі кошти з 
продажу яких перераховуємо 
на допомогу захисникам»
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Можна отримати:

– грант до 250 тис. грн на будь-
який мікробізнес;

– грант до 8 млн. грн на 
розширення та створення 
підприємств у сфері переробки;

– грант на висадку нових садів 
(до 400 тис. грн за 1 га) або 
побудову нових теплиць (до 7 
млн грн);

– грант для стартапів в ІТ;

– грант на навчання новим 
навичкам у сфері інформаційних 
технологій.
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6,6 млн грн, щоб усе-таки ці за-
робітні плати зберегти», — розпо-
відає директор з персоналу та ко-
мунікацій ТОВ «Сігнет Холдинг» 
Ольга Петренко.

Якщо мобілізовані працівники 
«Сігнета» були поранені та пере-
бувають на лікарняному, компа-
нія все одно виплачує їм заробітну 
плату. Окрім того, вони отриму-
ють ще матеріальну допомогу.

«На жаль, війна нещадна. З по-
чатку бойових дій шестеро наших 
колег отримали поранення, один 
загинув. Компанія надає допомо-
гу на лікування. Це найменше, 
що ми можемо зробити, аби під-
тримати людей у таких складних 
умовах», — каже Ольга Петренко.

«Сігнет» чекає на своїх праців-
ників після закінчення служби
Ольга Петренко розповідає: 
«Близько половини з тих, кого 
призвали до лав ЗСУ, мобілізу-
вали у перші два тижні війни, 
якраз перед початком польових 
робіт. Частково ми розподілили 
їхні функції між тими колегами, 
що залишилися, також прийня-
ли на роботу нових працівників. 
Робоче місце за мобілізованими 
співробітниками зберігається, 
ми з нетерпінням чекаємо їхньо-
го повернення».

Попри те, що у 2022 році у фо-
кусі уваги була допомога ЗСУ, 
«Сігнет» не забував про грома-
ди та орендодавців. За словами 
начальника відділу землевпо-
рядкування ТОВ «Сігнет-Центр» 
Олександра Байдуся, з початку 
війни принципи роботи з пайо-

Як компанія «Сігнет» підтримала українську арміюРобота

«"Сігнет" роздавав сім’ям мобілізованих 
працівників тюки соломи та цукор»

Всього за минулий рік 
компанія спрямувала 
5,1 млн грн на допомо-
гу українській армії.  

«З моменту, як тільки перших 
працівників компанії призвали 
до лав ЗСУ, я від імені компанії 
регулярно з ними спілкуюся. Ми 
купували їм амуніцію, тепло-
візори, дрони, шоломи, броне-
жилети, рації та багато іншого. 
Старалися виконувати всі запи-
ти, з якими до нас зверталися», — 
розповідає інженер з охорони 
праці «Сігнет-Центру» Тетяна 
Данилюк.

Окрім постійної комунікації 
з мобілізованими працівниками, 
Тетяна Данилюк підтримувала 
контакти з їхніми сім’ями. 

Вона каже: «В період жнив ми 
роздавали безкоштовно сім’ям 
наших мобілізованих праців-
ників тюки соломи та цукор. 
У випадку поранення воїни от-
римують матеріальну допомогу 
від "Сігнета". Працівники дуже 
вдячні, що про них не забува-
ють, часто надсилають фотозвіти 
і кажуть, що цінують підтримку 
роботодавця».

Мобілізованим працівникам 
компанії зберегли зарплату
Компанія підтримувала військо-
вих не лише спорядженням. У 
«Сігнеті» вирішили продовжува-
ти виплачувати заробітну плату 
мобілізованим працівникам 
попри те, що закон до цього не 
зобов’язує.

«Ми повинні підтримува-
ти тих, хто захищає Україну. 
"Сігнет" — соціально відповідаль-
на компанія, тому таке рішення 
було логічним. Так, це великі 
гроші. Щомісяця компанія спря-
мовує близько 1,2 млн грн на 
виплату заробітної плати нашим 
мобілізованим колегам. Загалом, 
відколи вступили в дію зміни до 
законодавства, які дозволяють 
компанії не зберігати середній 
заробіток за мобілізованими пра-
цівниками, "Сігнет" спрямував 

виками та громадами у компанії 
залишилися незмінними.

Мобілізовані працівники «Сігнета» дякують за допомогу компанії
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Орендну плату видавали зер-
ном, цукром і навіть вершко-
вим маслом
«За 2022 рік ми виплатили 
орендну плату коштами повні-
стю. Орендну плату в натураль-
ній формі видавали зерном, цу-
кром і навіть вершковим маслом. 
Оскільки "Сігнет-Мілк" зараз 
здає молоко на маслозавод у 
Ружин, у нас з’явилася можли-
вість купувати масло оптом, за 
значно нижчими цінами. Від 
пайовиків отримали хороші від-
гуки на наше ноу-хау», — каже 
начальник відділу землевпоряд-
кування ТОВ «Сігнет-Центр».

Олександр Байдусь зазначає, 
що на початку війни людям 
було не до орендної плати, проте 
зараз запити пайовиків помітно 
почастішали. Команда відділу 
землевпорядкування за потре-
бою проводить консультації. У 
разі виникнення будь-яких запи-
тань пайовики компанії можуть 
завжди отримати відповідь, за-
телефонувавши на гарячу лінію 
за номером 0 800 303 036. 

«Пайовики часто запитували 
про підвищення орендної плати. 
Ми пояснюємо, що робитиме-
мо це по можливості. Наразі 
є проблема зі збутом продукції. 

Минулий рік змістив 
пріоритети проєктів із 
корпоративної соціальної 
відповідальності «Сігнета» — 
з підтримки громад 
у регіонах діяльності 
компанії у бік підтримки 
Збройних сил України
Діана Редька

«Робоче місце і зарплата 
за мобілізованими 
співробітниками зберігається, 
ми з нетерпінням чекаємо 
їхнього повернення»

Не варто забувати, що компанія 
сплачує прозоро податки як у 
громади, так і до державного бю-
джету», — каже начальник відді-
лу землевпорядкування.

З’явилася нова стаття витрат — 
на бомбосховища при школах 
і дитсадках
У 2022 році «Сігнет» сплатив 
131,8 млн грн податків, що на 
20% більше, ніж за аналогіч-
ний період минулого року. З них 
58,0 млн грн — до місцевих бю-
джетів громад та 73,8 млн грн — 
до державного бюджету. 

Усього на проєкти корпоратив-
ної соціальної відповідальності 
у 2022 році компанія виділила 
1,6 млн грн.

«Ми турбуємося про села, в 
яких орендуємо землю. Торік ви-
діляли кошти на військкомати і 
територіальну оборону. Зросли 
потреби шкіл, адже у кожній 
школі до початку нового року 
мали бути бомбосховища», — роз-
повідає Олександр Байдусь.
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Соціальна 
відповідальність 

«Сігнет» у 2022 році 

1,6 млн грн
«Сігнет» виділив на підтримку 
громади у регіонах діяльності 
З них: 

980 тис грн
на підтримку інфраструктури, 
покращення стану доріг

392 тис грн
на допомогу навчальним 
закладам (в тому числі 
облаштування бомбосховищ у 
них), на популяризацію спорту

233 тис грн
адресна допомога власникам 
земельних ділянок, що надали їх в 
оренду компанії

5,1 млн грн
компанія спрямувала на 
допомогу українській армії 
протягом 2022 року

6,6 млн грн
спрямував «Сігнет» на 
збереження середнього 
заробітку мобілізованим 
працівникам з липня 2022 року 
за власною ініціативою

15 транспортних засобів
передала компанія для 
потреб ЗСУ



7Як компанія «Сігнет» пережила рік війни Компанія
«Ми як підприємство розвиваємося, і паралельно цей 
розвиток відчутний у відносинах між нами та пайовиками»

Співробітники приходили на ро-
боту втомлені, бо не спали ніч 
і сиділи в бомбосховищах, як, 
в принципі, і я.

По-друге, до лав ЗСУ призива-
ли наших співробітників, а у нас 
зайвих немає. Дефіцит кадрів 
відчувався сильно, особливо 
кваліфікованих, адже призва-
ли і агрономів, і механізаторів. 
Третє — це погода, яка, власне, 
і вплинула на результати, які 
маємо в рослинництві. Щоміся-
ця були свої дрібні неприємності. 
Були й «прильоти» на підприєм-
стві, на полях, був дефіцит до-
брив, а потім — і електроенергії.

Чи вдалося, попри несприят-
ливі погодні умови, провести 
посівну та закінчити жнива 
так, як запланували? 
— Посівна кампанія пройшла 
вдало. У нас був хороший запас 
пального, ми це прорахували 
наперед. Щоправда, був дефіцит 
засобів захисту рослин і добрив, 
а також помітно зросли ціни на 
них. Тому ми таки змінили за-
тратну частину під урожай, але 
технології дотрималися.

Дефіцит вологи накопичував-
ся в останні роки, і минулого 
року ситуація була вже критич-
ною. На жаль, через це ми недо-
брали 50% врожаю, а по деяких 
культурах навіть більше. На по-
чатку грудня ми не могли зби-
рати врожай, бо поля засипало 
снігом і були великі втрати під 
час збирання. В середині грудня 
нам ще потрібно було зібрати по-
ловину врожаю кукурудзи.

Чому торік довелося змінити 
структуру посівних площ перед 
початком посівної кампанії?
— Вирішили не запускати цукро-
вий завод через високі ризики, бо 
якраз тоді лунали вибухи непо-
далік, за 50-60 км від нас. Окрім 
того, була незрозумілою ситуа-
ція з газопостачанням і вартістю 
газу. Тому ми вирішили не сіяти 
цукровий буряк. Цього року ми 
плануємо запускати завод і сіяти 
цукровий буряк.

Яким був минулий сезон для 
елеваторів?
— Сезон був важким. На початку 
жнив на елеваторах ще зберіга-
лося зерно з минулого року. Ми 

не змогли його оперативно ви-
вантажити, а отже, не змогли 
провести регламентні ремонтні 
роботи. Ми отримали наполови-
ну менше сировини від даваль-
ців, адже результати жнив пога-
ні не лише у нас, а й по всьому 
регіону та Україні.

Який відсоток минулорічного 
врожаю потрібно було експор-
тувати перед початком жнив?
— Приблизно 80%. Були вели-
кі проблеми – витрати на ло-
гістику, проблеми по терміну 
зберігання, а тоді й по якості 
продукції. Безумовно, це все 
сильно вплинуло на окупність 
продукції, вона майже знеціни-
лася. Були поставки і через ріки, 
і через Румунію. Це був склад-
ний шлях, далекий від ідеаль-
ного. Зараз ситуація краща, але 
все одно не все гладко.

З якими показниками у тва-
ринництві компанія закінчи-
ла рік?
— З тваринництвом у нас ста-
більно добре, воно без стресу 
пережило цей період. Надої на 
однаковому рівні, ціна на мо-
локо на початку війни впала, 
зараз виросла. Лише в перші 
дні війни були проблеми з ре-
алізацією молока, коли наш 
основний партнер «Рудь» від-
мовився від співпраці з нами. 
Проте ми оперативно знайшли 
рішення і почали возити моло-
ко на інші заводи. Зараз здаємо 
його на два заводи, щоб роз-
поділити ризики. З кормами 
проблем також не було, ми за-
купили їх у більшій кількості та 
робили запаси.

Які настрої у колективі 
«Сігнета»?
— Настрій бойовий, всі вірять у 
ЗСУ та знають, що перемога за 
нами. Всі ті речі, що відобража-
ються на нашому особистому 
житті та побуті, лише згуртува-
ли. І я бачу, що ні в кого навіть 
нотки смутку нема, не чую, що 
хтось жаліється чи песимістично 
налаштований, будь-які негараз-
ди у колективі сприймаються 
розважливо: перетерпимо, пере-
живемо, відбудуємо і заживемо.

Чи змінився підхід до оплати 
праці у воєнний час?
— Зарплати виплачували вчасно, 
як завжди. Крім того, ми прийня-
ли гарне прогресивне рішення: 
зберегти заробітну плату нашим 
мобілізованим працівникам, хоч 
19 липня це було скасовано зако-
нодавством. Це всього лише по-
сильна підтримка з нашого боку, 
адже ми розуміємо, як їм складно.

Чи доводилося через складну 
економічну ситуацію скорочу-
вати штат?
— Ні, у нас скорочень не було, 
лише плинні звільнення. Ми при-
йняли на роботу багато біженців, 
вони трохи попрацювали, а потім 
вирішили повернутися до своїх 
рідних домівок.

Які настрої у власників зе-
мельних ділянок, які «Сігнет» 
орендує?
— Паніки пайовиків, яка б відо-
бражалася на їхніх діях, ми не 
відчували. Безумовно, вони пе-
реживали на початку і перейма-
ються ситуацією в країні дотепер. 
Непорозумінь з пайовиками або 

Генеральний директор ТОВ "Сігнет-Центр" Георгій Баришполь

ж захмарних бажань з їхнього 
боку не було. Ми повністю випла-
тили орендну плату, а ті, хто мав 
потребу, отримали орендну плату 
наперед – ми розглядали запити 
і виплачували, як і щороку. Зага-
лом по підприємству близько 40% 
орендної плати виплачено напе-
ред. Були запити від пайовиків 
стосовно продажу орендних діля-
нок, але більше їх було до війни.

Чи приділяла компанія 
«Сігнет» увагу соціальним про-
єктам у цей складний рік?
— Всі домовленості, що були з 
громадами, залишилися. Ми їх 
виконували в рамках соціальних 
договорів. Проте досить великий 
об’єм засобів і зусиль ми скерува-
ли на армію. Закупляли спецоб-
ладнання, надавали техніку, ге-
нератори, запчастини тощо. Було 
чимало запитів і прохань від 
наших працівників, які служать 
у лавах ЗСУ, і ми жодному не від-
мовили. Крім того, ми ледве не 
щодня контактуємо із захисни-
ками та їхніми сім’ями, слідку-
ємо за тим, чи забезпечені вони 
всім, і стараємось одразу підста-
вити плече. У наших захисників 
завдання найважче, а ми повинні 
їм допомагати в тилу. 

Як ви вважаєте, компанія адап-
тувалася до наявного рівня ри-
зиків, викликаних війною?
— Безумовно. Зараз ми готуємося 
до посівної кампанії, плануємо 
ремонтні роботи. Ми цього року 
навіть раніше закупили зап-
частини для ремонту, щоб не бути 
залежними від потенційних ло-
гістичних проблем або дефіциту 
запчастин. Бізнес уже змінився 
та ще більше зміниться, всі стали 
неймовірно оперативними, менше 
забюрократизованими. Рішення 
приймаються зараз швидше, без 
зайвої метушні. Війна сильно 
вплинула на світобачення людей.

Які ваші цілі та плани як керів-
ника на новий рік?
— Допомагати ЗСУ, щоб ми пере-
могли. Зібрати гарний урожай і 
мати гарантії та можливість роз-
раховуватися з нашими партне-
рами, в першу чергу — з нашими 
орендодавцями. Я бажаю всім 
у новому році миру, щоб усі ми 
жили безтурботно, спокійно та 
без страху.

Початок на стор. 1
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за хвилину. А їх ще потрібно доби-
тися. Якщо це спрацює, енергія 
потрапить на акумулятор, який 
буде встановлений у моєму гара-
жі, а звідтіля відразу — в наше 
бомбосховище у будинку, яке є 
одночасно і пунктом обігріву», — 
каже вінничанин.

Аби не стримувати плин річки 
і не завдати шкоди фауні та флорі, 
Іван Верещак розмістив свою роз-
робку на одній половині річки. 

«Старожили розповідали мені, 
що колись на цій річці була елек-
тростанція, котра забезпечувала 
електроенергією навколишні бу-
динки. Ця водойма взимку майже 
не замерзає», — говорить Іван 
Верещак.

ГЕС можна буде використовувати 
для освітлення багатоповерхівки 
або накопичувати в автомобіль-
них акумуляторах. 

Швидкість течії вирахував за 
допомогою корка від вина
«Кинув корок і дивився, за скіль-
ки часу він пропливе десять ме-
трів. Зрозумів, що річка досить 
швидка і підійде для майбутньої 
електростанції. Потім за допо-
могою формул вирахував, яка 
маса води проходить за хвилину. 
Механізм гідроелектростанції 
зроблений із простих підручних 
деталей, які я збирав у друзів 
чи знайомих протягом багатьох 
років. Ковші та лопаті, які під-
хоплює течія річки, зробив із ба-
лонів, у яких зберігається фреон 
для холодильних агрегатів. Роз-
різав їх уздовж на дві частини 

Як українці рятуються від відключень світлаДосвід
Вінничанин збудував електростанцію за власним 
проєктом 
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«Зробив кронштейни з 
полиць супермаркету»

Проєкт електростанції 
чоловік розробив са-
мостійно, а деталі для 
будівництва викори-

став із металобрухту.
«Думка використати річку 

Вінничку виникла, ще як тіль-
ки ми з родиною переїхали у 
багатоповерхівку. Я з дитинства 
захоплювався технікою. Моє 
хобі — робити електричні меха-
нізми. Мабуть, успадкував це 
вміння від батька, який любив 
майструвати. Я здобув вищу тех-
нічну освіту. Так трапилося, що 
повсякденні клопоти — родина, 
робота — віддаляли мене від по-
будови ГЕС. Я збирав матеріали, 
дивився в інтернеті, як працю-
ють аналогічні ГЕС, і лише торік 
придумав робочий механізм. 
З початком повномасштабного 
вторгнення моє бажання пе-
реросло в нагальну потребу — 
треба було створити умови, щоб 
жителі нашого будинку уникли 
повного блекауту», — розповідає 
Іван Верещак.

У випадку повного вимкнення 
світла електроенергію від цієї 

Вінничанин Іван Верещак 
запустив саморобну 
гідроелектростанцію на 
річці Вінничка поряд зі 
своїм будинком. Станція 
забезпечить будинок 
світлом у випадку повного 
відключення електрики
Лідія Дербага

і спаяв. Виходячи з довжини не-
сучих кронштейнів, порахував, 
що їхній розмах виходить 3 м 
20 см», — розказує чоловік.

Друзі Івана теж брали участь у 
створенні електростанції. 

Іван розповідає: «Товариш 
працює у мережі "Сільпо". В них 
була велика реконструкція, і 
старі стійки для полиць викида-
ли у металолом. Він домовився 
на роботі, і я зміг придбати собі 
цей метал для ГЕС. Зробив кро-
нштейни з полиць супермаркету. 
А от диск і вал допоміг зробити 
товариш, який працює токарем. 
Усі зварювальні роботи проводив 
самостійно у власному гаражі. А 
до монтажу залучав зацікавле-
них студентів із гуртка, яким я 
керую». 

На електростанцію чоловік ви-
тратив 10 тисяч гривень і пів року 
роботи. 

«Течія захоплює ковші, вони 
пірнають у воду, яка біжить, маса 
води заставляє обертатися колесо. 
Щоб виробити кіловат електрое-
нергії, потрібно мати за хвилину 
50 кубометрів води, яка падає з 
висоти чотирьох метрів. Тому кі-
ловат тут не отримаєш, а от 150-
300 Вт — можливо. Було б чудово, 
якби хтось зі спонсорів захотів би 
мені допомогти, щоб ще придбати 
генератор і перетворювач напруги 
з 12 на 220 В. Я маю лише позиче-
ний тракторний генератор, який 
може запрацювати від 500 обертів 

Кіловат електроенергії з генератора обійдеться у 
50 гривень
В Україні з осені електро-
енергію масово виробляють 
не тільки атомні, гідро- та 
теплові електростанції, 
а й генератори. За 11 
місяців 2022 року в Україну 
імпортували майже 354 000 
генераторів на $355 млн, 
розповіли в Держмитслужбі
Наталія Столярчук

Бензинові генератори потужніс-
тю до 7,5 кВт (а це понад 80% усіх 
ввезених) найпопулярніші серед 
українців. Вони підходять, щоб 
живити приватний будинок чи 
заклади малого бізнесу, напри-
клад, кав’ярню. На сайті Rozetka 

найпопулярніші бензинові ге-
нератори потужністю 2,5–3 кВт, 
наступні за попитом — 5–6 кВт. 
Найчастіше купують пристрої 
за 25-40 тис. грн. 

За словами директора Центру 
досліджень енергетики Олек-
сандра Харченка, що більший 
генератор, то дешевшою буде 
вироблена ним електроенергія. 

«У мене генератор преміум- 
класу на 7,5 кВт. При наванта-
женні 3–4 кВт він споживає 1,7–
1,9 л бензину на годину. Отже, 
1 кВт•год коштує 27–29 грн. У 
мого товариша дешевий ки-
тайський генератор потужніс-

тю 4  кВт, для нього вартість 1 
кВт•год сягає 50 грн», — каже 
Харченко.

У деяких містах України на 
місцевому рівні запроваджена 
компенсація за придбання ге-
нераторів. На таку компенсацію 
мають право: об’єднання спів-
власників багатоквартирних 
будинків, житлово-будівельні 
контори, керівники багатоквар-
тирних будинків. 

Кабінет міністрів з листопа-
да звільнив від сплати ввізного 
мита і ПДВ імпорт генераторів, 
електродвигунів, обігрівачів 
і трансформаторів. https://cutt.ly/ds-tg

Телеграм
https://cutt.ly/ds-vb

Вайбер

ГЕС створена з підручних матеріалів
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Іван Верещак отримав подяку від міської ради
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