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з приємністю повідомляємо про початок 
всеукраїнської толоки, яку благодійний 
фонд «мхП – Громаді» проводить разом з 
місцевими громадами та підприємствами 
агроіндустріального холдингу мхП

Директорка Благодійно-
го фонду «МХП – Громаді» 
Тетяна Волочай зазначає, 
що такі екоакції не лише 
зберігають довкілля, а й 
згуртовують громади до-
вкола питань охорони при-
роди та благоустрою своїх 
територій.

«МХП та Благодійний 
фонд «МХП – Громаді» 
приділяють значну увагу 
питанням збереження до-
вкілля. Багатьом відомі 
такі наші екоакції, як «Ви-
сади свої горіхи», що у 2019 
році була зафіксована в 
Книзі рекордів України як 

наймасовіше одночасне 
висаджування саджанців 
волоського горіха, або 
«Зелена планета з МХП», 
що цього року проводити-
меться вдруге поспіль, та 
багато інших. Усі вони по-
кликані привернути увагу 
до проблеми збереження 
та відновлення довкілля. У 
той же час такі акції згур-
товують громади довкола 
як збереження довкілля, 
так і благоустрою тери-
торій. Аналіз проведених 
екоакцій свідчить, що ті 
громади, які брали в них 
активну участь, більше ці-

нують чистоту та порядок 
на своїх територіях. Ми 
прагнемо, щоб таких гро-
мад стало значно більше, 
тоді й довкілля стане чис-
тішим», – розповіла Тетяна 
Волочай.

Загалом, у  квітні за ініці-
ативи Благодійного фонду 
«МХП – Громаді» толоки 

пройшли щонайменше у 
135 населених пунктах з 
8 областей України. Саме 
стільки громад вже від-
гукнулися на нашу ініціати-
ву. Упевнені, що загальна 
кількість населених пунк-
тів, охоплених Всеукраїн-
ською толокою, виявиться 
значно більшою. 

Підтримка ініціатив

всеукраїнська толока 
з допомогою громад надамо довкіллю лад
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заПрошуємо до діалоГу Партнерство

нас не здолати!
Бути директоркою Благодійного 

фонду «МХП – Громаді» – це мож-
ливість проживати різні життя.

Днями працювала експерткою 
в комісії з оцінки проєктів на-
шого конкурсу «Село. Кроки до 
розвитку», підтриманого ПРООН 
в Україні, в якому ми грантуємо 
підприємців у власних справах. 

Почуваюся, наче в якихось 
«Голос. Діти», бо підтримати хочу 
всіх. Причому коли я відкриваю 
проєкт, вмикається мій внутріш-
ній скептик. А потім раптом все 
змінюється на 180 градусів.

От, наприклад, читаю: корови, 
ВРХ… Де ж тут оригінальна ідея? 
А потім думаю: я ж сама жодно-
го дня не живу без молочних 
продуктів, якісних, домашніх. І 
починаю дивитися на цю ідею 
під кутом користі для величез-
ної кількості людей. 

Як Шерлок Холмс, досліджую 
портрет подавача проєкту. І 
коли бачу людину, яка щодня за-
безпечує свою громаду свіжи-
ми продуктами, дізнаюсь, що до 
того він ще й багатодітний бать-
ко, людина з обмеженими мож-
ливостями, розумію, наскільки 
цінна і показова ця ініціатива.

Проєкти з розвитку екотуриз-
му. Ну, здавалося б, теж не нова 
історія. Але вдивляюся глибше і 
бачу не просто садибу, а місце 
для ефективного відновлення 
здоров’я людей, яке вже довело 
свою користь. Як це можна про-
ігнорувати?

А потім бачу, як розкішно про-
писана маркетингова стратегія у 
сімейного підряду, який займа-
ється виробництвом крафтово-
го хлібу, і захоплююся, як чітко 
люди бачать майбутнє свого ма-
ленького бізнесу.

Пилорама і деревообробка. 
Залізобетонні матеріали і троту-
арна плитка. Розведення гусей. 
Плани, мрії, красиві справи. 

Україно, будемо жити! Нас, та-
ких активних і сильних, просто 
не здолати!

тетяна волочай, 
директорка бФ «мхП - Громаді»

Благодійний фонд «МХП – Громаді» підпише близь-
ко 100 меморандумів про співпрацю та партнерство 
з громадами, що об’єднують понад 600 населених 
пунктів країни, на територіях яких працюють підпри-
ємства агрохолдингу МХП. Йдеться про громади у  
14 областях України. 

«Разом з органами місцевого самоврядування ми 
декларуємо нашу спільну мету – співпрацювати у пи-
таннях розвитку сільських громад та малих міст на 
території присутності підприємств МХП, — розпові-
дає директорка Благодійного фонду «МХП – Громаді» 
Тетяна Волочай. — Ми прагнемо, щоб наші громади 
були ініціативними, креативними і, що дуже важли-
во, самозарадними у вирішенні локальних проблем. 
Для цього у межах своїх фінансових можливостей 
фонд готовий підтримувати спільні проєкти, програ-
ми, громадські ініціативи та акції, що спрямовані на 
розвиток людського капіталу, підтримку громадсько-
го здоров’я, розвиток спроможності громад, а також 
збереження та відновлення довкілля. Загалом, 100 
громад, з якими ми підписуємо такі меморандуми, 
об’єднують понад 600 населених пунктів у 14 облас-
тях України, тож так чи інакше ця подія має позитивно 
вплинути на життя більш як чверті мільйона осіб, які 
проживають у цих громадах».

Крім співпраці та партнерства заради розвитку гро-
мад, підписанти декларують у меморандумі цінності, 
якими керуються у своїй діяльності: справедливість, 
суспільне благо, всебічний розвиток людини, повага 
до кожної людської особистості та солідарність.

Перші меморандуми про співпрацю та партнерство 
було підписано з Ладижинською, Тростянецькою, Туль-
чинською, Гайсинською, Немирівською, Кунківською 
та Чернівецькою громадами, що на Вінниччині. Відтак, 
вони вже можуть подавати на розгляд Благодійного 
фонду свої програми та проєкти, що можуть охоплюва-
ти різні аспекти життєдіяльності громад. Головні умови 
— відповідність меті меморандуму та співфінансування 
цих проєктів. До кінця квітня їх було укладено з усіма 
громадами, які розділяють цілі та цінності МХП.

Найбільше їх буде на Вінниччині та Черкащині. Також 
меморандумами з Благодійним фондом «МХП – Гро-
маді» будуть охоплені певні громади Волинської, Дні-
пропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, 
Київської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Сум-
ської, Тернопільської, Хмельницької та Чернігівської 
областей.

меморандуми Про сПівПрацю

Навчальний модуль конкурсу «Село. Кроки до роз-
витку» завершено, проте ми щодня отримуємо запити 
людей щодо можливості  передивитися відеоуроки 
з основ бізнес-планування. Це говорить про те, що 
курс був важливим для тих, хто має ідею та готовий 
запустити власну справу.  

Тетяна Солвай, Паланочка, Черкащина: 
«Я раніше працювала заготовачем у заготконто-

рі, тому й з’явилася ідея разом з родиною відкрити 
сушарку в селі, щоб заготовляти фрукти. Відповідно 
до нашого проєкту плануємо сушити яблука, груші і 
навіть гриби конвекційним методом. Всі лекції в на-
вчальній частині слухала і я, і мій чоловік, і син, адже 
плануємо сімейний бізнес розгорнути. Дякуємо за 
можливість безкоштовно навчатися, бо люди зазви-
чай вміють добре працювати, а от щоб оформити 
свою ідею в проєкт, потрібні знання».

Анна Бабенко, Бобриця, Черкащина: 
«Навчання було корисним для мене і всієї нашої ко-

манди. У лекціях все було зрозумілим і подавалося в 
доступній формі. Оскільки ми маємо переважно  пе-
дагогічну освіту, то для багатьох з нас була відкриттям 

інформація про особливості написання бізнес-плану. 
Таким чином ми змогли подивитися на свою роботу з 
боку споживача». 

 Олег Надточій, Свидівок, Черкащина: 
«Не завжди виходило слухати лекції онлайн, тому 

добре, що їх можна було переглядати в запису. Спо-
добалися і лекції з бізнес-планування, і лекція про 
сталість проєктів. Найважливіше для мене я навіть 
конспектував, бо з проєктами я вже мав справу і тому 
розумію всю серйозність підходу до такої справи». 

Джаніта Шах, Вільшана, Черкащина:
«Як розпочати власну справу і не «прогоріти»? Як 

пов’язати ідеї свого бізнесу з цілями сталого розви-
тку і побудувати його, враховуючи виклики часу? Від-
повіді на ці та інші запитання я знайшла, пройшовши 
навчальні модулі конкурсу «Село. Кроки до розвитку». 
Моє покоління не вчили у школі фінансової грамот-
ності. Створення власної справи, а тим більше, у себе 
вдома, в рідному селі, для більшості з нас вважалося 
чимось фантастичним, сумнівним, безперспективним. 
Навчальний модуль конкурсу «Село. Кроки до розви-
тку» розвіяв ці смутні міфи і познайомив нас з чітким 
алгоритмом дій, згідно з яким ми можемо втілити свої 
мрії в життя тут, у себе вдома. І для цього зовсім не 
обов’язково кудись виїжджати й працювати на когось. 
Варто нарешті прийняти відповідальність за власні 
вчинки і втілювати задумане в життя».

Нагадаємо, конкурс «Село. Кроки до розвитку»  реалі-
зовано в межах проєкту «Розвиток села та протидія пан-
демії COVID-19 через сприяння росту малого та мікропід-
приємництва». Проєкт ініційовано Благодійним фондом 
«МХП – Громаді», який працює на територіях присутності 
агрохолдингу МХП, спільно з Агенціями Регіонального 
Розвитку Черкаської та Вінницької областей.

Ініціатива реалізована в межах спільного проєкту 
Уряду Швеції та ПРООН в Україні  «Посилене парт-
нерство для сталого розвитку».

навчальний модуль «село. кроки до розвитку»
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Традиційний фірмовий рейтинг журна-
лу «Власть денег» представляє щорічний 
топ-25 найкращих роботодавців України, 
серед яких і МХП. У рейтинг увійшли як 
компанії з українськими власниками, так і 
дочірні підприємства зарубіжних компаній. 
При відборі враховувалися ряд критеріїв, 
що характеризують якість робочих місць і 
їх надійність.

Особливо актуальною в цьому році буде 
оцінка збереження числа співробітників і 
рівня заробітної плати в компаніях, успіш-
не протистояння викликам пандемії, але 
на перше місце, як завжди, ставляться 

загальні умови працевлаштування і тур-
бота компанії про своїх співробітників, 
а також можливості для їх професійного 
і кар’єрного зростання. Також бралися 
до уваги особливості HR-стратегії і HR-
політики компанії.

Під час складання рейтингу вико-
ристовувалися дані з різних відкритих 
джерел, зокрема офіційна інформація 
компаній, відомості на сайтах з працев-
лаштування, повідомлення ЗМІ, думки 
галузевих експертів, відгуки працівни-
ків і здобувачів на форумах і в соціаль-
них мережах.

мхП – у топ-25 найкращих 
роботодавців україни 

«лелека» справно 
виконує свою роботу

Конверти з матеріальною допомогою  від Благо-
дійного фонду днями вручили молодим родинам 
представники ТОВ «НВФ «Урожай», зокрема  Вла-
дислав Плосконос та Сергій Приходько. У межах 
соціального проєкту  «Лелека»  допомогу при наро-
дженні немовлят отримують пайовики та працівники  
деяких підприємств МХП, які проживають у селах. 

Так, наші волонтери привітали родину Івана та 
Тетяни Багачів з Валяви, що на Городищині, з на-
родженням доньки Злати. Вітання також отримала 
валявська родина Костянтина та Тетяни Назарків з 
народженням синочка  Іллі. 

А молоду родину Віталія та Анастасії Олексієн-
ків з Чаплинки на Лисянщині привітали з двійнею. 
Сім’я тепер тішиться Міланою та Марком. Вітання з 
народженням синочка отримала також чаплинська 
родина Володимира та Валентини Горбатюків.

Гуманітарна допомога –  
в Черкаську обласну лікарню

«МХП – Громаді» за фінансової підтримки 
МХП передав гуманітарний вантаж у вигля-
ді 5 багатофункціональних ліжок з механіч-
ним приводом та 5 спеціальних матраців 
до них для пульмонологічного відділення 
Черкаської обласної лікарні. Гуманітарна 
допомога здійснюється в межах нещодав-
но започаткованої співпраці Благодійного 
фону «МХП – Громаді» та Благодійного фон-
ду «Міжнародна Асоціація Підтримки Украї-
ни». Гуманітарний вантаж було доставлено з 
Німеччини. Допомога надається громадам  
Черкащини та інших областей на території 
присутності підприємств Групи МХП  безко-
штовно.  

Це другий транш допомоги лікарням. У 
межах першого траншу гуманітарної до-
помоги, нагадаємо, було передано по 5 
таких ліжок Катеринопільській, Канівській, 
Звенигородській ЦРЛ і 4 ліжка Черкаській 
центральній районній лікарні в Червоній 
Слободі. 

Нове партнерство, за словами директор-
ки «МХП – Громаді», дасть можливість під-
тримувати заклади охорони здоров’я та 
освіти, громадські організації інвалідів, ве-
теранів війни та праці, дитячі будинки, бу-
динки-інтернати та інші організації і устано-
ви, що утримуються за рахунок  державного 
чи місцевого бюджетів.

Як наголосив директор ТОВ «НВФ «Уро-
жай» Олександр Воскобойнік, компанія шу-
кає різноманітні шляхи підтримки лікарень, 
адже розуміє важливість матеріального 
забезпечення закладів охорони здоров’я, 
особливо в часи стрімкого поширення ко-
ронавірусу.

Нагадаємо, в межах проєкту «Спільнодія 
Черкащини: здолати COVID-19», де клю-
човим партнером виступив агрохолдинг 
МХП,  зокрема Черкаська обласна лікар-
ня отримала торік засобів індивідуально-
го захисту та обладнання на суму близько 
5 млн 250 тис грн.  

комПанія

Підтримка медицини доПомоГа
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СВОя СПрАВА
Ліпляве зустріло ї ї привітно. Придбала тут будинок і ділянку 

землі. Дуже сподобалася природа, розташування будинку. Ду-
мала, що було б непогано знайти в селі якийсь заробіток, ор-
ганізувати свою справу. А тут якраз одна з місцевих активісток 
підказала: чому б не створити майстерню одягу?

— Спочатку скептично поставилася до цієї пропозиції, хоч і маю 
неабиякі навички професійної швачки, — розповідає Олена Се-
менівна. — Адже не хотілося якогось клопоту — дітей уже поста-
вила на ноги й хотіла трохи відпочити. Та й техніки бракувало: 
щоб професійно займатися виконанням замовлень, треба мати 
зокрема якісну розпошивальну машину та оверлок, який би міг 
«брати» будь-яку тканину. Однак місцева депутатка Валентина 
Іванова мене переконала, й спільними зусиллями з працівником 
сільської ради Михайлом Савченком  та головою громади Сер-

гієм Геращенком ми створили проєкт, подали його на конкурс 
мікрогрантів і виграли 50 тисяч гривень на нову техніку, якої 
бракувало — дві згадані машини марки «Сіруба», парову праску, 
прес та манекен. Вийшов, на мою думку, абсолютно соціальний 
проєкт. Я розуміла, що людей у селі не так багато, як у столиці. 
Тому великої кількості клієнтів, а отже й прибутку може не бути. 
Та все ж відкрилися.

Знайшла й гарну помічницю. Тепер обидві — майстри високо-
го рівня й можуть шити все — від білизни до верхнього одягу. 
Спочатку місцеві селяни насторожено сприйняли ідею відкрити 
майстерню. А зараз усі задоволені, бо є де відремонтувати річ, 
пошити одяг з нуля й навіть просто поспілкуватися. 

— Я додала на продаж трохи секонд-хенду, але такого, щоб 
конкретно під людину — в кожного свої особливості, і я знаю, 
які речі краще підійдуть, — пояснила Олена Семенівна. — Все це 
вийшло дуже соціально. Потихеньку майстерня працює, а людей 
звертається все більше.

ЧОгО БільШе: ПлюСіВ Чи міНуСіВ?
Проблема, з якою зіткнулася — брак кваліфікованих майстрів. 

Сьогодні вона вже може запропонувати найманому працівнику 
конкретну суму заробітку. Але скільки б охочі зайнятися цією 
справою не пробували, чомусь ніяк не добилися задовільного 
результату. Декому з місцевих дівчат пропонувала свої послуги 
в навчанні. Але й тут справа поки що не пішла. Колишня киянка 
вважає, що на відсутність бажання розвиватися в професії, мож-
ливо, впливає стиль сучасного сільського життя:

— Продукти в погребі дають можливість виживати, але не біль-
ше. В містах інший ритм — заплати за квартиру, світло, опалення, 
бензин... Це підштовхує до активності. Я впевнена, що будь-хто 
із селян — багатший за містянина, адже навіть кілька соток зем-
лі — це вже певний власний ресурс. Тут завжди є де виростити 
помідор та тримати курку. Та хоч селянин, як правило, не щодня 
має змогу поніжитися у ванні, однак він — на власній землі. Тому 
не завжди сільська людина готова йти в бізнес. 

Поки майстерня працює, скажімо так, у пів сили, кадрова про-
блема не стоїть настільки гостро. З одного боку допомогла сіль-
рада — тут немає якоїсь величезної орендної плати. Людей сюди 
ходить достатньо, але все пов’язано зі святами, карантином. Бу-
ває, як кажуть, то пусто, то густо. На день 2-3 людини в серед-
ньому сюди приходять.

Найчастіше виконує прості замовлення — підкоротити брюки, 
вшити блискавку, підігнати по фігурі улюблене плаття... Такий же 

конкурс мікроГрантів олена цемінене: 
«ПроФесія шваЧки завжди вируЧала й надихала»
Колишня киянка знайшла себе у невеликому селі на Черкащині, де надає послуги з пошиття та ремонту одягу

новини районів

SMART HUB – краще там, де ми є
мирОНіВЩиНА. Освітньо-комунікатив-

ний простір SMART HUB запрацював напри-
кінці березня у Миронівському академічно-
му ліцеї №3. Він з’явився завдяки ініціативі 
адміністрації ліцею та безпосередньо ліцеїс-
там, які взяли участь у локальному конкур-
сі мікрогрантів Благодійного фонду «МХП – 
Громаді» «Час діяти. Миронівщина».

На реалізацію цього важливого про-
єкту Благодійний фонд виділив понад 
80 тисяч гривень, зокрема і грант у сумі 
50 тисяч гривень. Загальна ж вартість 
створення  SMART HUB перевищила 400 
тисяч гривень. Вагомий внесок у його 
створення зробила влада міста, виді-
ливши зі  свого боку близько 260 тисяч 
гривень.

Таким чином відтепер ліцеїсти мають за-
тишний, сучасний простір, де можна про-
водити різноманітні освітні та виховні захо-
ди і навіть переглянути кінострічку,  адже 
він оснащений великим екраном та проєк-
тором.

«Планів на використання цього простору 
у нас дуже багато, — розповідає вчитель 
інформатики Миронівського академічно-
го ліцею №3 Валентина Паришкура, яка є 
керівником проєкту по створенню SMART 
HUB. — Це і освітні, і виховні заходи, перед-
бачаємо також створити клуб старшоклас-
ників. Словом, планів багато. Завдяки по-
дібним ініціативам молодь розуміє, що не 
треба шукати, де краще, треба робити, щоб 
було краще там, де ми є».

у селі ліпляве, що 
поблизу канева, все 
більшої популярності 
набуває ательє 
«майстриня». 
селяни можуть 
відремонтувати 
тут свій одяг, а 
модники пошити 
навіть ексклюзивну 
обнову. Позаторік 
цей заклад відкрила 
колишня киянка олена 
цемінене — одна з 
переможниць конкурсу 
мікрогрантових 
проєктів для сільських 
підприємців-
початківців «село. 
кроки до розвитку», 
організованого 
агроіндустріальним 
холдингом мхП. 
як розповіла 
олена семенівна, 
її підтримали 
у ліплявській 
отГ, надавши 
відремонтоване 
приміщення. нині 
майстриня планує 
розширювати справу, 
купувати нове 
обладнання, навчати 
охочих оволодіти 
такою потрібною в 
усі часи професією. 
Перші кроки, зроблені 
в підприємництві, 
надихнули жінку, 
й вона мріє про 
освоєння нових 
напрямків.
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гієм Геращенком ми створили проєкт, подали його на конкурс 
мікрогрантів і виграли 50 тисяч гривень на нову техніку, якої 
бракувало — дві згадані машини марки «Сіруба», парову праску, 
прес та манекен. Вийшов, на мою думку, абсолютно соціальний 
проєкт. Я розуміла, що людей у селі не так багато, як у столиці. 
Тому великої кількості клієнтів, а отже й прибутку може не бути. 
Та все ж відкрилися.

Знайшла й гарну помічницю. Тепер обидві — майстри високо-
го рівня й можуть шити все — від білизни до верхнього одягу. 
Спочатку місцеві селяни насторожено сприйняли ідею відкрити 
майстерню. А зараз усі задоволені, бо є де відремонтувати річ, 
пошити одяг з нуля й навіть просто поспілкуватися. 

— Я додала на продаж трохи секонд-хенду, але такого, щоб 
конкретно під людину — в кожного свої особливості, і я знаю, 
які речі краще підійдуть, — пояснила Олена Семенівна. — Все це 
вийшло дуже соціально. Потихеньку майстерня працює, а людей 
звертається все більше.

ЧОгО БільШе: ПлюСіВ Чи міНуСіВ?
Проблема, з якою зіткнулася — брак кваліфікованих майстрів. 

Сьогодні вона вже може запропонувати найманому працівнику 
конкретну суму заробітку. Але скільки б охочі зайнятися цією 
справою не пробували, чомусь ніяк не добилися задовільного 
результату. Декому з місцевих дівчат пропонувала свої послуги 
в навчанні. Але й тут справа поки що не пішла. Колишня киянка 
вважає, що на відсутність бажання розвиватися в професії, мож-
ливо, впливає стиль сучасного сільського життя:

— Продукти в погребі дають можливість виживати, але не біль-
ше. В містах інший ритм — заплати за квартиру, світло, опалення, 
бензин... Це підштовхує до активності. Я впевнена, що будь-хто 
із селян — багатший за містянина, адже навіть кілька соток зем-
лі — це вже певний власний ресурс. Тут завжди є де виростити 
помідор та тримати курку. Та хоч селянин, як правило, не щодня 
має змогу поніжитися у ванні, однак він — на власній землі. Тому 
не завжди сільська людина готова йти в бізнес. 

Поки майстерня працює, скажімо так, у пів сили, кадрова про-
блема не стоїть настільки гостро. З одного боку допомогла сіль-
рада — тут немає якоїсь величезної орендної плати. Людей сюди 
ходить достатньо, але все пов’язано зі святами, карантином. Бу-
ває, як кажуть, то пусто, то густо. На день 2-3 людини в серед-
ньому сюди приходять.

Найчастіше виконує прості замовлення — підкоротити брюки, 
вшити блискавку, підігнати по фігурі улюблене плаття... Такий же 

набір послуг робила і в Києві. На відміну від Ліплявого, у столиці 
— шалена цінова політика, але є великий потік людей. Можна по-
садити в майстерні 2-3 кваліфікованих майстри. Але ж це не опт. 
Все одно людина за певний час може зробити лише певну кількість 
виробів і не більше. Разом з тим, щоб майстерня діяла у зручному 
для клієнтів місці, доведеться сплатити величезну оренду.

— Що можу віднести до плюсів роботи в селі — це людський фак-
тор. Тут завжди спілкуєшся, завжди ці розмови щирі й душевні. До 
того ж послуга — зокрема й така, яку надаю в майстерні, не потре-
бує додаткового вкладання великих коштів. Вимагати якоїсь високої 
оплати, якщо людям платять усього 1900 пенсії, теж не можу. Але 
час показав, що рішення створити майстерню було правильним, — 
упевнена майстриня.

уСі В рОДиНі люБили ШиТи
— Я з родини військового, тому вже теж на пенсії, хоч виплати й 

мізерні. І додаток до пенсії буде не зайвим, — продовжила розпо-
відь Олена Семенівна. — Мій дідусь був лікарем, мама — теж лікар-
кою, бабуся — педагогом. Але всі любили вдома шити. Дід якось 
придбав машинку «Зінгер» і дуже вправно на ній працював. Бабуся 
ж шила руками. Поки я підростала, то порізала у шафах усе, що 
можна було — адже для ляльок потрібне було вбрання! Доходило 
й до сварок. У школі я вчилася добре. Коли закінчувала навчання, 
я залишилася з бабусею, яка хворіла. Тож не могла нікуди всту-
пити на навчання, бо доглядала за нею. У вересні, коли бабусі не 
стало, я, наслухавшись розповідей подруги, подала документи до 
чернігівського навчального закладу, аби освоїти професію швач-
ки. Майстри вже набрали собі групи. Одна з них запропонувала 
мені вчитися шити чоловічий одяг. На моє нерозуміння, що чита-
лося в очах, вона пояснила: навчившись шити чоловічий одяг, на-
вчишся шити й плаття, й жіночі блузки. Адже майстер чоловічого 
одягу має справу і з тонкою тканиною, і з грубою.

Пізніше вона пересвідчилася у справедливості такого підходу 
— рідко коли майстер жіночого одягу вміє якісно пошити брю-
ки, а той, хто вміє шити плаття, майже ніколи не візьметься за 
пошиття пальто. Наставниця мала рацію й передала юній Оле-
ні свій багатий досвід. Потім доля закинула дівчину в Житомир, 
де вона рік навчалася в майстра систем крою та конструювання 
одягу.

Потім вийшла заміж за військового. Шукати роботу, коли на рік 
чи півтора приїжджаєш у якесь містечко, досить складно. Зате ї ї 
завжди виручала здобута професія. Адже в ті часи стільки това-
ру на ринках не було, й тільки люди дізнавалися, що є фахівець, 

який гарно шиє, відразу давали замовлення. Потім клієнтів біль-
шало, адже шила професійно.

— Я працювала вдома, й насправді в радянські часи це було 
досить вигідно, — згадує Олена Семенівна. — Пошити брюки 
коштувало 10 карбованців, а я вміла це зробити досить швид-
ко. Працюючи в цеху, теж можна було заробити. Якщо педагоги 
та інженери отримували в середньому 140 карбованців, то май-
стровита швачка могла заробити й 300, бо платили за готові ви-
роби.

НОВі іДеї ПіДкАзує мОлОДь
— Люблю шити, відчуваю від цього задоволення, — зізналася 

жінка. — Сама й викройки малюю. Коли заходжу в інтернет, можу 
з легкістю відсіяти гарні задумки дизайнерів від слабких. Багато 
ідей можна перейняти, мені в цьому допомагають знання. Моде-
лювання — справа непроста, але в разі чого виручає досвід та 
журнал «Бурда».

На запитання, чи є щось, чого вона не осягнула в професії, вона 
відверто відповіла, що ніколи не працювала з таким матеріалом, 
як шкіра. Це складний для обробки матеріал, він не настільки 
пластичний, і, якщо помилитися в крої, виріб можна зіпсувати. 

Зараз донька майстрині створює сайт — планують шити речі та 
продавати їх онлайн. Продаватимуться речі, розраховані саме 
на сучасну молодь. Олена Семенівна йде в іншу кімнату та при-
носить світшоти, над якими працює. Пояснює: 

— Унікальне серед підлітків — це те, що вони не бояться екс-
периментувати з різними кольорами й стилями одягу. Головний 
принцип для них — підкреслити власну індивідуальність. Вони 
вкоренили моду на спортивно-комфортний стиль і універсаль-
ний розмір — оверсайз. Це коли ти одягнувся так, що можеш 
відсидіти в цьому пари, піти покататися на дошці, а потім вируши-
ти в кіно. Створений образ покликаний додати відчуття затишку. 
Вдягнувши таку річ, ти почуваєшся, наче прихопив з дому плед і, 
загорнувшись у нього, пішов робити справи. Шитиму такі речі я, 
а розкручуватиме сайт — донька. Сидіти без діла не можу. 

— Яку маєте мрію?
— Хотіла б установити в нашому селі чани для купання. Тут 

навкруги хвойні ліси, трави. Тож є всі можливості для загарту-
вання, оздоровлення. А разом з тим поряд проходять турис-
тичні маршрути. Тож цьогоріч спробую взяти участь у конкурсі 
й виграти, щоб утілити цю ідею. А коли зазвучить у туристичних 
путівниках слово «Ліпляве», то й мені буде радісно, і всім жите-
лям села це буде на користь. 

Роман Кирей

олена цемінене: 
«ПроФесія шваЧки завжди вируЧала й надихала»
Колишня киянка знайшла себе у невеликому селі на Черкащині, де надає послуги з пошиття та ремонту одягу

гОрОДиЩиНА. Оновлений центр розвитку 
особистості kVitka HUB запрацював у Хлисту-
нівці, що на Городищині. На базі бібліотеки міс-
цевого Центру культури і дозвілля тепер є все 
необхідне для роботи сучасного простору для 
освіти та самовдосконалення, спілкування та 
дозвілля місцевих жителів.

Технічне «переозброєння» провели спільними 
зусиллями громади, влади та Благодійного фонду 
«МХП – Громаді»  у межах проєкту, що так і нази-
вався «Створення Центру розвитку особистості 
kVitka HUB». Торік він отримав грантову підтрим-
ку Благодійного фонду «МХП — Громаді» у межах 
Всеукраїнського конкурсу «Час діяти, Україно!» 

На реалізацію проєкту фонд надав грант у сумі 
50 тисяч гривень. За ці гроші, зокрема, було за-

куплено сучасний мультимедійний комплекс, 
що складається із інтерактивної дошки, проек-
тора та ноутбука. Загальна ж вартість проєкту 
перевищує 100 тисяч гривень. Свій внесок в 
оснащення центру зробили депутат обласної 
ради Олександр Воскобойнік, директорка за-
воду ЖБК Катерина Рибальченко, приватні 
підприємці Олександр Мусієнко та Вадим Гла-
дищев, а також фермерське господарство «Га-
рагай».

Відкриття сучасного центру kVitka HUB про-
йшло у святковій атмосфері. Були тут і тради-
ційне перерізання стрічки, й вітання від учас-
ниць вокальної студії «Веселка», частування 
брендованим тортом та навіть майстер-клас із 
виготовлення паперових квітів для гостей.

новини районів

kVitka HUB – для розвитку і відпочинку
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скандинавський рух збирає 
прихильників 

кАТериНОПільЩиНА. «Скандинавочки»… 
Саме так ніжно і з любов’ю називають один од-
ного учасники клубу літніх людей «Горлиця», що в 
Катеринополі. Чому так? Бо всі вони займаються 
скандинавською ходьбою і активно популяризу-
ють цей вид фізичної активності. Заради цього  то-
рік навіть подали проєкт на конкурс мікрогрантів 
«Час діяти». За оригінальну ідею вони отримали 
фінансування від Благодійного фонду «МХП – 
Громаді» у партнерстві з ТОВ «НВФ «Урожай» на 
придбання палиць для скандинавської ходьби. 
Внесок МХП – близько 30 тис. грн. 

За словами керівника проєкту «Фізична актив-
ність – ліки для здоров’я» Любові Приємської, 
спочатку охочих займатися таким видом спорту 

було небагато. Проте згодом почало приєднува-
тися ще більше людей, приходили цілими роди-
нами, дехто навіть зі своїм інвентарем. Оскільки 
заняття не відбуваються за чітко встановленим 
розкладом, учасники клубу збираються невели-
кими групами і тренуються, коли зручно. 

 Узимку «скандинавочок» вперше провідав 
директор ТОВ «НВФ «Урожай» Олександр Вос-
кобойнік. Він сам активно займається спортом і 
залюбки став учасником майстер-класу від уже 
досвідчених спортсменів. Вони продемонструва-
ли йому, як правильно вдягати перчатки, трима-
ти палиці та рухатися. Разом пройшли навіть ціле 
коло. Олександр Воскобойнік розповів, що дав-
но зацікавився скандинавською ходьбою і хоче 

не лише сам займатися цією фізичною активніс-
тю, а й допомогти призвичаїти до неї усіх охочих 
на територіях присутності потужностей МХП. На 
згадку директор «Урожаю» вручив учасникам 
клубу термочашки для теплої і затишної бесіди 
в компанії друзів.

новини районів

електрокардіограф – для якісної діагностики

СумЩиНА. Важливий для діагностики 
серцево-судинних захворювань  електро-
кардіограф 12-канальний на суму 41 000 
грн нещодавно отримали медпрацівники 
амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини села Річки Білопільського райо-
ну Сумської області.  Допомогли в придбан-
ні обладнання Благодійний фонд «МХП-
Громаді» спільно з «МХП-Урожайна країна».

Медики подякували за такий необхідний 
подарунок та відзначили постійну допомо-

гу агропідприємства в регіоні своєї присут-
ності. Придбання електрокардіографа до-
поможе оперативно і якісно реєструвати, 
візуалізувати, аналізувати й оцінювати ЕКГ 
з можливістю її передачі для більш погли-
бленого аналізу. За словами медпраців-
ників, цей прилад неодмінно покращить 
матеріально-технічне оснащення закладу 
та поліпшить надання медичних послуг 
сільському населенню, адже з оновленою 
технікою робота проходитиме небагато 
швидше і легше.

 Як зазначила керівник соціальних про-
єктів Сумського регіону  БФ «МХП – Гро-
маді» Наталія Богдан: «Медицина на селі 
повинна бути якісною та доступною, а тому 
Благодійний фонд спільно з «МХП – Уро-
жайна країна» велику увагу приділяють 
допомозі сільським амбулаторіям та фель-
дшерсько-акушерським пунктам. Значні 
кошти виділяються на оновлення медич-
ного обладнання та комп’ютерної техніки. 
Робота в цьому напрямку продовжується».

дайджест новин «мхП – Громаді»
діджиталізувати 
бабусь та дідусів

ВіННиЧЧиНА. «Майстерня диджиталі-
зації громад» вдруге радо відчинила свої 
двері для допитливих бабусь та дідусів 
Вінниччини. Цього разу в суперпроєкті 
візьме участь 35 громад регіону, на тери-
торіях яких розташовано потужності під-
приємств МХП. За час реалізації першо-
го етапу програми нам вдалось знайти 
ще більше однодумців, а тому наш мен-
торський склад зріс на 50 неповторних  
ейнштейнів. 

Навчальні планшети-тренажери Lenovo 
було передано в Тростянець, Тростянчик, 
Демидівку та Клебань.

Перший етап проєкту стартував під гас-
лом «Диджиталізуй Україну, навчи старше 
покоління жити в сучасному світі!» Ініціа-

тива відбулася за підтримки Благодійний 
фонд «МХП – Громаді» та Майстерня сіль-
ських ініціатив й охопила учасників з 32 
громад області.

Метою реалізації програми є навчання 
старшого покоління категорії 60+ базо-
вим навичкам користування мобільними 
пристроями. Унікальність задуму полягає 
в тому, що наставниками стануть школярі 
місцевих шкіл, які вміють користуватись 
сучасними девайсами.

укомплектовано кабінет 
для прийому пацієнтів

льВіВЩиНА. Найменші пацієнти лікувально-діагнос-
тичного відділення Золочівської ЦРЛ, що на Львівщи-
ні, відтепер отримуватимуть якісну медичну допомогу 
у комфортниx умоваx. А все завдяки перемозі у Всеу-
країнському конкурсі мікрогрантів «Час діяти, Україно!, 
ініційованому  «МХП – Громаді».

 «Я неодноразово ставав свідком того, як через від-
сутність окремого кабінету дитячий лікар-xірург про-
водив маніпуляції на будь-якій вільній кушетці в іншиx 
приміщенняx. А всі необxідні медичні інструменти збе-
рігав у маленькому боксі. Такі умови, звісно, впливали 
як на емоційний стан маленькиx пацієнтів, так і на са-
мого лікаря. Аби змінили ситуацію, ми не задумуючись 
взяли участь у конкурсі мікрогрантів «Час діяти, Укра-
їно!», – зазначив Микола Холявка, завідувач лікуваль-
но-діагностичним відділенням КНП «Золочівська ЦРЛ».

 І не помилилися! Проєкт «Медичний простір – ком-
фортні умови та якісна медична допомога маленьким 
пацієнтам», поданий Благодійним фондом «Золочів від-
роджений», було визнано одним із найкращиx. На його 
реалізацію установа отримала грант у сумі 43 000 грн. 
За ці кошти вдалося повністю укомплектувати зручний 
кабінет для прийому пацієнтів, віком від 0 до 18 років та 
придбати сучасну мінілампу для огляду та xірургічниx 
маніпуляцій, ультрафіолетову камеру для стерилізації 
медичниx інструментів, меблі, а саме: пеленальний сто-
лик, столи, крісла, медичну кушетку.

Тепер 50-60% усіx пацієнтів, котрі зверталися по 
медичну допомогу до львівськиx xірургів, отриму-
ють ї ї у лікувально-діагностичному відділенні Золо-
чівської ЦРЛ.
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Пайовикам

зібрали 225 мішків сміття
ЧеркАЩиНА. Місяць весняних толок у МХП розпочався екофестивалем у селі 

Леськи біля Черкас, який ми організували спільно з ТОВ «НВФ «Урожай».
Головною подією заходу звичайно ж став плогінг – змагання між командами у 

прибиранні території. Як наслідок – 10 команд розчистили шестикілометрову зону 
уздовж Дніпра. У результаті зібрали 225 мішків сортованого сміття – пластик, 
скло, залізо та змішані відходи. Серед знахідок – 1 батарейка, 2 матраци, 2 шини 
та… телевізор.

Чиста набережна – не єдиний бонус громади. «Урожай» подарував Леськівській 
ОТГ вантажівку для потреб громади та облаштував майданчики для сортування 
сміття.  Ну і звичайно, на екофесті не обійшлося без культурної та спортивної скла-
дових. Гостей та учасників свята радували своїми виступами місцеві колективи 
художньої самодіяльності та запрошені гурти – «Крутий Заміс» та «Лемон байт». 

А ще – за ініціативи директора «Урожаю» Олександра Воскобойніка провели 
майстер-клас зі скандинавської ходьби та передали для громади 40 комплек-
тів палиць. Тепер усі охочі можуть займатися цим видом спорту та готуватися до 
Спортфесту у червні, під час якого встановлять рекорд України з одночасної скан-
динавської ходьби.

новини районів

напередодні зняття 
мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського 
призначення все більше доводиться 
бачити занепокоєння з боку 
наших пайовиків щодо тиску, який 
чиниться на них деякими особами. 
такі особи представляються від 
імені агропідприємств, фермерів, 
які переважно є «приїжджими», 
та пропонують викуп земельних 
наділів (паїв) відразу і сьогодні. 

І якщо раніше можна було повсюди спосте-
рігати комерційну чи політичну рекламу, то 
зараз часто зустрічаються оголошення про 
викуп землі. Це здебільшого пропозиції спеку-
лянтів чи шахраїв, які бажають скупити землю 
подекуди із застосуванням сірих схем. Тому 
рекомендуємо більш обережно та прискіпли-
во ставитись до таких «покупців». Недостатнє 
розуміння юридичної складової може призвес-
ти до безповоротної втрати вашої власності. 
Укладення такого роду угод призведуть до не-
гативних, а інколи і до безнадійних наслідків. 

З метою недопущення зловживань з боку так 
званих «мисливців за паями», тим власникам, 
які матимуть намір продати землю, надаємо 
кілька порад.  

Довіряйте тим, кого знаєте особисто! Не 
приймайте пропозиції невідомих осіб щодо 
продажу земельних ділянок.

Декілька важливих юридичних аспектів: 
 z Згідно з чинним законодавством ви дійсно 

зможете продати ваші земельні наділи, однак 
лише після 01 липня 2021 року, але аж ніяк не 
раніше цієї дати. Купівля і продаж пайової зем-
лі до цього моменту є незаконними.

 z До 01 січня 2024 року купувати пайові 
землі можуть лише фізичні особи – громадяни 
України. Будь-яким підприємствам чи фермер-
ським господарствам, які мають статус юри-
дичних осіб, заборонено купувати сільськогос-
подарську землю. 

 z Договір купівлі-продажу підлягає нотарі-
альному посвідченню, тому оформлення угоди 
щодо вашої земельної ділянки має відбувати-
ся лише у нотаріуса. 

 z Вартість землі не може бути нижче ї ї нор-
мативної грошової оцінки.  Законом заборо-
нено продаж земельних ділянок за готівку. 
Тобто при продажу кошти за ділянку можна 
отримувати виключно в безготівковій формі 
(наприклад, по перерахунку через банківську 
установу).  

Тому, якщо Вам як землевласнику пропону-
ють «живі» гроші в конверті, будьте готовими 
до того, що в підсумку ви можете залишитись 
і без грошей, і без землі. В жодному випадку 
не передавайте оригінали документів на зе-
мельні ділянки невідомими особам! 

звертаємо вашу увагу, що в чинному зако-
нодавстві міститься також норма, відповідно 
до якої орендодавець зобов’язаний повідо-
мити в письмовій формі свого орендаря про 
намір продати земельну ділянку третій особі із 
зазначенням ї ї ціни та інших умов, на яких вона 
продається. 

Наприклад, якщо Ви виявили бажання про-
дати земельний наділ, який орендується під-
приємством ТОВ «НВФ «урожай», то найпер-
ше, згідно з Законом, ви зобов’язані письмово 
повідомити про намір продажу саме чинного 
орендаря – ТОВ «НВФ «урожай».

з ким порадитись, якщо Вас турбують спе-
кулянти? 

Двері  ТОВ «НВФ «урожай» завжди відчинені. 
Позиція ТОВ «НВФ «урожай» залишається 

незмінною – ми поважаємо та захищаємо пра-
ва наших орендодавців. 

Діючи згідно з чинним законодавством Укра-
їни, підприємство ТОВ «НВФ «урожай»  під-
тверджує готовність й надалі орендувати зе-
мельні ділянки на вигідних для вас умовах, 
вчасно сплачуючи орендну плату й підвищува-
ти ї ї до ринкових розмірів.

Крім того, наша компанія поважає кон-
ституційне право кожного самостійно при-
ймати рішення щодо власного майна, тому  
ТОВ «НВФ «урожай» повідомляє про мож-
ливість допомогти реалізувати Ваше право 
на продаж земельних ділянок.

Якщо Ви з будь-яких міркувань або ж через 
життєві обставини вирішили продати землю – 
фахівці ТОВ «НВФ «урожай» готові Вас про-
консультувати й супроводжувати угоду, за-
хищаючи Ваші інтереси. З цією метою в штаті 
нашого підприємства створено посаду фахівця 
з питань ринку землі, який надасть Вам про-
фесійну консультацію з питань законодавчого 
врегулювання ринку землі, процедури укла-
дення договору купівлі-продажу земельних 
ділянок, переліку необхідних документів, за-
безпечить організацію укладення договору 
купівлі-продажу на найвигідніших для Вас 
умовах, підготувавши всі необхідні документи, 
а також допоможе припинити тиск з боку неві-
домих Вам покупців, оскільки, на правах орен-
даря, наше підприємство готове якнайскоріше 
забезпечити Вам підтримку. Ми прагнемо і на-
далі забезпечувати відповідальне землеко-
ристування, поважаючи місцевих жителів і від-
стоюючи їх законні права. 

Телефон нашого фахівця з питань рин-
ку землі, який може Вас проконсультувати:  
+38 067 380 84 46. 

З повагою, 
керівник земельного відділу 

ТОВ «НВФ «Урожай» 
В.І. Тур

довіряйте тим, хто завжди ПоруЧ
звернення до орендодавців тов «нвФ «урожай»



«МХП - Громаді». Замовник: БО «БФ «МХП – Громаді» 
Головний редактор: Волочай Т.В. Відповідальна за випуск: Каузак Н.О. 
Адреса для листів: вул. Благовісна, 193, Черкаси, 18000. 
Друк: ФОП Журило С.Д. Адреса: 18002, м.Черкаси, вул.Хрещатик, 251, тел. 45-02-71. 
Наклад 18 000  прим.  Замовлення №344.

№2, квітень 20218

МХП – 
ГрОМаДі

лабіринт

Нині завершується Всеукраїн-
ський проєкт «Посій насіння з МХП».  
Ініціативу започатковано в межах 
співпраці Благодійного фонду «МХП 
– Громаді» та агроіндустріального 
холдингу МХП. 

 Для орендодавців МХП закупи-
ли понад 115 000 пакунків насіння. 
До кожного набора входить насін-
ня основних культур, а саме:  бу-
ряка, моркви, огірка, салату, реди-
са, кабачка. Справжній подарунок 
підготували для шанувальників 
квітів, адже кожен набір доповни-
ли пакуночком з насінням айстр. 
Така приємність не лише порадує 
кожну господиню, а й прикрасить 
восени яскравими фарбами  кож-
не обійстя.

Загальна вага насіння, яке ми роз-
фасували в індивідуальні упаковки, 
становить майже 1,8 т. Так,  для проєк-
ту було заготовлено майже 230 кг на-
сіння огірка, стільки ж насіння морк-
ви та салату, 245 кг насіння буряка, 
345 кг насіння редиса, 345 кг насіння 
кабачка, 57 кг насіння айстри. 

Посій насіння з мхП

— Любий! Скажи ще 
раз, будь ласка, мої три 
улюблені слова.

— Я тобі куплю…
— На минулому тижні  

дав оголошення в газе-
ту, що шукаю собі жінку. І 
ось отримав цілий мішок 
листів.

— І що в них?
— Здебільшого одна 

пропозиція: «Бери мою!»
***

—  Донечко, принеси 
мені п’ять тарілок з кухні.

—  Навіщо, матусю?
—  Мені потрібно про 

дещо поговорити з твоїм 
батьком.

***
Біля театрального гар-

дероба жінка шепоче чо-
ловікові:

— Ти здурів! Гардероб-
нику на чай дав 100 гри-
вень!

— Так, але дивись, яка 
шубка!

***
У лікарню привозять 

чоловіка із травмою че-
репа. Сестра поспішно 
заповнює карту і запитує:

— Одружений?
— Ні, це я під машину 

потрапив.
***

П’яний падає з третього 
поверху.

Підходить поліціянт.
— Що трапилося?
— Не знаю, я сам щойно 

сюди потрапив…
***

— Маринко, що ти дума-
єш про чоловіків?

— Усі чоловіки однако-
ві. Тільки зарплата в них 
різна.

***
— Хіба тебе не цікавить, 

чому я плачу? — Запитує 
Марічка свого чоловіка. 
— Хочеш, розкажу?

— Ні в якому разі! У 
мене немає таких гро-
шей!

***
— Цікаво, що жінки зна-

ходили в чоловіках рані-
ше?

— Коли раніше?
— Коли ще не винайшли 

гроші!

недитяЧий анекдот

урожай

дитяЧий кутоЧок

розфарбуй фрагменти, позначені цифрою:
1 – білий, 2 – сірий, 3 – червоний, 4 – зелений, 

5 – жовтий, 6 – синій, 7 – коричневий.


