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тієї п’ятниці відоме усім місце в центрі миронівки на 
Київщині, що вже давно  викликало у миронівчан і гостей  
міста негативні емоції через свій занедбаний стан, 
виповнилось яскравими кольорами. усі його куточки 
заполонили люди в різнобарвних футболках. саме за 
цією ознакою могли легко ідентифікувати «своїх» члени 
20 команд-учасниць  екологічного заходу «екофест у 
твоїй громаді». 

«Озброївшись» граблями, мітла-
ми, лопатами, розпочали справ-
жнє полювання на сміття. Ви-
грібали і вимітали непотріб, що 
збирався тут  роками через чиєсь  
недбальство і байдужість, набива-
ли ним мішки, тягнули їх зважувати 
та завантажувати  у причепи.  Хто 
збере  найбільше сміття, той і  ста-
не переможцем Екофестивалю. 
Про це знали усі, але головним, 
що мотивувало людей до ретель-
ного прибирання, чи то, пак, пло-
гінгу (прибирання на швидкість) 
були все-таки не лаври перемож-
ця, а велике бажання бачити цю 
зону відпочинку дещо інакшою.

«Жовті», «червоні», «сині», «фіо-
летові», «помаранчеві»… з білими 
мішками, повними пластикових 
пляшок, скла, бляшанок та іншого 
сміття. Медики, бібліотекарі, учас-

ники АТО, вчителі, спортсмени, 
працівники державних установ і 
органів місцевого самоврядуван-
ня, які «перекваліфікувались» у 
прибиральників, щоб зробити рід-
не місто чистішим. І вони зробили 
це! За дві години на острові Кохан-
ня було зібрано 11752 кг сміття. 

Поруч з миронівчанами працю-
вала і дружна команда Благодій-
ного Фонду «МХП – Громаді».

– Колектив Фонду сьогодні, в 
день свого народження,  у повно-
му складі тут, у місті, з якого бере 
свій початок агрохолдинг МХП. І  
для нас найважливіший подару-
нок – це участь у потужному еко-
логічному заході разом з усіма не-
байдужими жителями Миронівки, 
– зауважує директорка Фонду Те-
тяна Волочай. – Сподіваємось, що 
Екофест для Миронівки стане тра-

дицією у популяризації свідомого 
ставлення до довкілля та правиль-
ного поводження з відходами. 

Згодом святкування перемісти-
лось у Будинок культури. Там до 
прийому учасників і гостей фес-
тивалю готувались ретельно. У 
вестибюлі розгорнулись виставки 
творчих людей Миронівщини та 
ярмарок, організовані бібліоте-
кою. Майстер-класи для дорослих 
і малих проводили керівники гурт-
ків ЦДЮТ. Виготовлення гончар-
них виробів, плетіння із соломки, 
мозаїка із круп – чого там тільки не 
було! Діти розмальовували урни 
для сміття казковими візерунка-
ми, а обличчя малечі прикрашали 
майстри аквагриму. У глядацькій 
залі проводився розіграш безпро-
грашної лотереї, де головним при-
зом серед безлічі бейсболок, фут-
болок, пазлів, решіток для грилю 
та іншого був мобільний телефон, 
власником якого став 6-річний 
Артем Кабалик. До речі, уся виру-
чена від лотереї благодійна сума 
– 5175 грн – буде використана для 
придбання лавок і сміттєвих урн 
для острова Кохання.

Дипломи і  грошові сетрифіка-
ти командам вручила директорка 
фонду Тетяна Волочай. Без відзна-
ки не залишився жоден екосвідо-
мий. А перше місце і сертифікат на 
5 тис грн отримала команда учас-
ників АТО. На другому – коман-
да «Екодружба», яку відзначено 
сертифікатом на 4  тис  грн. Третє 
місце та сертифікат на 3  тис  грн 
– у ДЮСШ «Старт». Решта ко-
манд отримали сертифікати на 
2 тис грн. 

Захід ініційовано Благодійним 
фондом «МХП – Громаді» спіль-
но з Миронівським заводом з ви-
готовлення круп і комбікормів,  
ТОВ «НВФ «Урожай», Миронів-
ським МПЗ «Легко» та активної 
участі Миронівської міської ради 
та небайдужих жителів громади.

За інформацією газети 
«Миронівський край»

завдяки екофесту зібрали 
понад 11 т сміття 
11 червня у миронівці відбувся масштабний екологічний захід 
— генеральне прибирання зони острова Кохання. 
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запрошуємо до діалогу проєКти

наче 
маленький 

принц
Бувало у вас: повертаєшся в 

місто, де давно не був, а впіз-
нати важко? Думаю, ті, хто ро-
ків 10 тому поїхав з Миронівки, 
зараз дуже здивуються ї ї ново-
му обличчю. Бо за останні роки 
вона кардинально змінилася: 
з’явилися красиві сквери, цікаві 
арт-об’єкти, охайні тротуарчики. 
Я буваю тут часто. Але завжди 
помічаю ці зміни і радію: бо біз-
нес, громада і влада співпрацю-
ють ефективно.  Але було в Ми-
ронівці одне зачароване місце: 
центральний парк з романтич-
ною назвою «Острів Кохання». 
Дивним чином воно перетвори-
лося на стихійне сміттєзвалище 
і притулок для аморальних ті-
почків. При тому, шо природа і 
архітектура – хоч картини пиши! 
Рай на землі!  Та пляшки, купа 
битого скла, шприци та інші слі-
ди нецивілізованого відпочинку 
вкрай псували цю красу. Ви по-
мітили, шо я написала «псували»  
у минулому часі? Так, там вже 
чисто. Наш Благодійний фонд 
«МХП – Громаді» разом з гро-
мадою і владою (понад 200 лю-
дей) зібрали 11 752 кг сміття. Не 
так багато, друзі, для того було 
треба: ентузіасти, яким набрид-
ло жити в свинарнику, мішки-ру-
кавички-граблі і чарівна мантра 
«якщо не я, то хто?» Прибирайте, 
рідні, піклуйтеся про свою пла-
нету, наче ви Маленький Принц. 
В нас з вами є всі шанси не впіз-
нати свої міста і села.

тетяна Волочай, 
директорка бФ «мХп - громаді»

У Катеринополі запрацював су-
часний центр інтелектуального та 
творчого розвитку «Крок назустріч». 
Його створили для жителів грома-
ди з особливими потребами на базі 
Центру надання соціальних послуг 
Катеринопільської селищної ради. 
Відтепер особи з інвалідністю, люди 
похилого віку, а також громадяни, 
які опинилися у складних життєвих 
обставинах, можуть безкоштовно 
опановувати тут комп’ютерну гра-
мотність, швейну справу, а також 
рукоділля. Та все ж головна мета 
центру – підтримувати соціальну ак-
тивність цієї категорії громадян, а та-
кож створити умови для їхньої адап-
тації та самореалізації у суспільстві.

Створення центру стало мож-
ливим завдяки синергії громади, 
влади та благодійників. Загальна 
вартість проєкту становить понад 
1,2 млн грн. Левову частку витрат у 
рівних частках взяли на себе Бла-
годійний фонд «МХП – Громаді», а 
також Фонд родини Нечитайло. Так,  
«МХП – Громаді» профінансував 
проєктні та ремонтно-будівельні 
роботи, а Фонд родини Нечитайло 
закупив необхідне для роботи цен-
тру обладнання.

Свій внесок  зробила й громада. 
Селищна рада, зокрема, профі-
нансувала встановлення сигналі-
зації та закупівлю витратних мате-
ріалів. У свою чергу Департамент 
соціального захисту населення 
Черкаської ОДА надав терцентру 
всі необхідні методичні рекомен-
дації щодо створення центру.

Центр урочисто відкрили 3 
червня. У ньому взяли участь 
директорка Фонду родини Не-

читайло Вікторія Миколаюк, ке-
рівниця проєктів Благодійного 
фонду «МХП – Громаді» Анна 
Тарасевич, Катеринопільський 
селищний голова Володимир Ко-
валенко, директор департаменту 
соцзахисту населення Черкась-
кої облдержадміністрації Руслан 
Чикало, перший заступник голо-
ви Звенигородської райдерж- 
адміністрації Дмитро Задеряка та 
інші.

Випікання хліба, виготовлення ва-
рення, вирощування смородини, мі-
крозелені та фундука, започаткуван-
ня сімейної ферми і перукарні… Ці та 
інші проєкти перемогли в конкурсі 
«Село. Кроки до розвитку», реалізо-
ваному в межах проєкту «Розвиток 
села та протидія пандемії COVID-19 
через сприяння росту малого та 
мікропідприємництва». Проєкт ініці-
йовано Благодійним фондом «МХП 
– Громаді», який працює на терито-
ріях присутності агрохолдингу МХП, 
спільно з Агенціями регіонального 
розвитку Вінницької та Черкаської 
областей. Нещодавно експертна 
комісія визначила 24 проєкти-пере-
можці,  автори яких отримають фі-
нансування у розмірі до 50 000 грн 
на реалізацію своїх ідей. 

За словами фахівця із залучення 
міжнародних інвестицій «МХП – 
Громаді» та керівника проєкту Кате-

рини Лісіченко, учасники конкурсу 
хоч і не мають економічної освіти, 
але неймовірно переймаються сво-
їми проєктами і проявляють високу 
мотивованість у досягненні своєї 
мети. Все це змушує захоплюватися 
переможцями конкурсу і вболівати 
однаковою мірою за кожного з них. 

На думку члена експертної ради, 
фахівця з питань розвитку громад 
ПРООН в Україні Ігоря Назара, клю-

човим в будь-якій ініціативі є ідея. 
Саме ідея разом із вмінням досяга-
ти мети - рушійна сила в досягненні 
успіху. А подібні конкурси, вважає 
експерт, якраз і дають можливість 
матеріалізувати всі ці складові. 

Ініціатива реалізована в межах 
спільного проєкту Уряду Швеції та 
UNDP Ukraine / ПРООН в Україні  
«Посилене партнерство для сталого 
розвитку».

«Крок назустріч» – крок до мрії

«село. Кроки до розвитку» обрав 
переможців з черкащини та Вінниччини

Тож, серед переможців Черкаської області:
 z Майстерня крафтового хліба «АгроЕльф» – Вікторія Феофілова  

(Геронимівка)
 z «Вкусняшечки для девчонок» – Анна Счастлівцева (Головківка)
 z «Удосконалення процесу доїння кіз шляхом переобладнання доїль-

ної зали» – ФГ «Новоселівське» (Глушки)
 z «Виробництво залізобетонних виробів» – Владислав Савченко  

(Ліпляве)
 z «Здоровий відпочинок «Зелений туризм + Баня з фіточаном» –  

Олена Цемінене  (Ліпляве)
 z «Майстерня крафтового чаю «Ладочай»  – Діна Садова (Михайлівка)
 z «Екосадиба  «Свидів Чан» - Олег Надточій (Свидівок)
 z «Your Jam – крафтова майстерня варення»  – Ярослав Стеценко  

(Сокирне)
 z «Майстерня з ремонту та обслуговування мото-, велотехніки та бен-

зо-, електроінструменту» – Тіньки (Андрій Федоров)
 z «Чорна Перлина Черкащини»  - вирощування смородини» – Марина 

Якіменко (Тіньки)
 z «Вирощування та реалізація саджанців фундука та саджанців фунду-

ка щепленого на ведмежому горісі» – Вадим Рекун (Чубівка)
 z «Безконтактний відбір меду. Реалізація меду та крем-меду з нату-

ральними добавками» – Євгеній Сорока (Шевченкове)
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Підприємства групи 
МХП за 1 квартал 2021 
року сплатили до бюдже-
тів усіх рівнів 1,204 млрд 
гривень. Так, до держав-
ного бюджету було спла-
чено понад 556 млн грн, 
місцеві бюджети в ре-
гіонах присутності МХП 
отримали майже 379 млн 

грн. Також було сплачено 
понад 269 млн грн ЄСВ. 
Нагадаємо, загальна сума 
податків, сплачена МХП 
до бюджетів всіх рівнів 
за 2018-2020 роки, стано-
вить 11,489  млрд  грн. За 
минулий, 2020, рік МХП 
сплатив понад 4 млрд грн 
податків, зборів та ЄСВ. 

У МХП впевнені, що ве-
дення прозорого бізнесу 
впливає на розвиток усі-
єї країни. Компанія чесно 
сплачує податки та спри-
яє розвитку громад в ре-
гіонах присутності. Також 
компанія є одним із най-
більших роботодавців 
України.

мХп – сумлінний платник 
податків

багатофункціональні медичні 
ліжка, матраци, інвалідні візки, 
матеріали медичного призначення, 
а також  шкільні парти, стільці та 
дошки. гуманітарний вантаж, який 
нещодавно прибув в україну з данії в 
межах співпраці благодійного фонду 
«мХп - громаді» та українсько-
данської волонтерської спілки Bev-
ar Ukraine, нещодавно передали 
закладам освіти та охорони 
здоров’я звенигородки та Канева на 
черкащині, а також миронівки на 
Київщині та черкасам. 

Так, Звенигородській багатопрофільній лі-
карні інтенсивного лікування  ми передали 8 
багатофункціональних ліжок, 6 матраців, 4 ін-
валідні візки. Директор закладу Вардан Айра-
петян наголосив на тому, що подібних ліжок 
в лікарні бракує і потреба в них завжди акту-
альна. Миронівський академічний ліцей ім. Т. Г.  
Шевченка отримав 30 шкільних парт, 26 стіль-
ців і 3 дошки. Директор ліцею Леся Капустей 
зазначила, що така допомога дуже цінна для 
школярів, адже індивідуальними партами  дер-
жава ще повністю не забезпечила навчальні 

заклади.
Для Миронівської опорної багатофункціо-

нальної лікарні передали 10 багатофункціо-
нальних ліжок, 9 матраців, 4 інвалідні крісла, 2 
розкладні ліжка та допоміжні витратні матеріа-
ли. За словами завідувача відділення анестезі-
ології та інтенсивної терапії Костянтина Бяло-
вецького, витратні матеріали найбільш ходові 
в лікарні, тому така допомога завжди цінна і 
важлива.  

Для Мартинівського ліцею ми привезли 22 
парти та стільки ж стільців, а також 2 дошки. 
Для Канівської спеціалізованої школи №6 пе-
редали 54 парти і стільки ж стільців. Коментую-
чи отриману допомогу, директори навчальних 
закладів Олександр Костенко та Валентина 
Мартинович відзначили, що використають ї ї 
для облаштування як навчальних класів, так і 
кімнат для гурткової роботи.

Для Канівської багатопрофільної лікарні ми 
передбачили 10 багатофункціональних ліжок і 
стільки ж матраців, 5 інвалідних крісел, 2 роля-
тори на колесах, допоміжні витратні матеріали. 
За словами заступника головного лікаря з ме-
дичної частини Сергія Назаренка, це допомо-
же підсилити матеріальну базу відразу кількох 
віддлень, зокрема хірургічне та реанімаційне.

гуманітарна допомога для громад
спіВпраця

п’ятикласники трьох 
шкіл україни стали 
амбасадорами  
17 глобальних  
цілей оон

Завершився пілотний етап проєкту «Школа 
сталого розвитку МХП». Нагадаємо, проєкт 
стартував у січні цього року. Участь брали 
три школи в Україні: Миронівський академіч-
ний ліцей №2, Канівська гімназія імені Івана 
Франка та Ладижинська ЗОШ №1. 

Ці зустрічі в МХП спільно із центром «Роз-
виток корпоративної соціальної відповідаль-
ності» організували для того, аби інтегрувати 
Цілі сталого розвитку ООН у процес навчан-
ня. Одним із головних завдань проєкту було 
сформувати свідоме ставлення до навколиш-
нього середовища в учнів п’ятих класів.

П’ятикласники щотижня слухали цікаві лек-
ції на теми екології, правильного харчування, 
ощадливого використання природних ресур-
сів, про фінансову грамотність тощо. У фіналі 
учасники створили відео про те, як вони до-
тримуються правил, яких навчились. 

Потурбувалися автори, організатори і ко-
ординатори проєкту й про мотивацію учас-
ників – за підсумками кожної зустрічі найак-
тивніших учасників нагороджували призами 
– чашками, корисними приладами, іграми. 
Родина кожного з учасників проєкту отрима-
ла у подарунок спеціальний розпилювач для 
води, аби зробити споживання найціннішого 
ресурсу людства у своєму домі більш ощад-
ливим. 
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— Туя боїться, щоб сапка не вдарила 
по кореню, землю навколо неї треба ру-
ками перебирати, — розповідає дружина 
господаря Людмила Миколаївна. — Одні 
рослини навіть одного й того ж сорту рос-
туть швидше, інші — довше, бувають  при-
мхливіші. Здоров’я їхнє залежить від того, 
як раніше поливали, наскільки розвинена 
коренева система. Ось це — минулорічні 
наші «янголятка», — вказує на малесень-
кі туйки. — Вже укорінені, а торік кожна з 
них була лише малесенькою гілочкою. З 
вирощуванням теж є багато тонкощів — і 
підживлення, й догляд, і лікування. Для 
багатьох рослин потрібен відповідний 
грунт, тож у горщечки вкладаємо спеці-
ально підібрану його суміш.

Лише хвойних видів тут близько трид-
цяти найменувань. Ялівцю сортів із два-
надцять, найбільше — туї «Смарагд», є не-
величкі теплиці, де з живців виростають 
дерева. А канадська ялина Коніка дала в 
цьому році значний приріст. Погода спри-
яє росту — поки немає великої спеки, по-
яснюють господарі. А ось упізнаю кипари-
си, є тут флокса, костриці сиза й зелена, 

м’ята — все це в контейнерах, можна від-
разу транспортувати.

— У лісництві, де займаються декоратив-
ними хвойними культурами, майже без по-
ливу приріст — 5 міліметрів на рік. Ми ж мо-
жемо похвалитися — в нас значно більше, 
бо поливаємо, — показує технології госпо-
дар. — Воду качаємо з озера в невеличкий 
резервуар, аби вона нагрілася, тоді вже й 
поливаємо. Які саме сорти брати, як виро-
щувати — вирішує син. Він за фахом агро-
ном. Отож враховує різні тонкощі.  

Взимку теж були клопоти — сніг та кірка 
ламають рослини. Але й навесні малі са-
джанці постраждали від сильних вітрів зі 
снігом, а гіллячки ще тоненькі. 

ІЗ програМІсТІв — в агроноМи
Усяка робота має свої секрети й особли-

вості. Що ж головне в декоративному озе-
лененні, й відповідно в роботі, зокрема з 
цими екзотичними породами? Як одержа-
ти віддачу від підприємництва?

— Тут без великого терпіння не обійти-
ся, — усміхається пан Валерій. — Не все 
виходить одразу.  

Тільки в цьому році пішов невеличкий 
продаж, а вкладено в цю справу вже ба-
гато. Навіть за електрику для поливу за-
платити — сума чимала. Син, який працює 
в Києві, займається там ландшафтним ди-
зайном. Свого часу відправили його на-
вчатися на програміста. Він, дослухавшись 
нашої поради, закінчив навчання, але жод-
ного дня не працював за цією спеціальніс-
тю. На випуску нам сказав, що завтра їде 
до Києва працювати в теплиці. Для нас це 
був шок. Попрацювавши два роки, пішов 
навчатися на агронома. Побачив у цьому 
перспективу. Казав що без освіти — тягни 
тачку з одним колесом, і максимум, на що 
можеш розраховувати, — дадуть тачку з 
двома колесами... Невістка теж агроном — 
разом навчалися,  там і познайомилися.

Спочатку батьки трохи скептично диви-
лися на захоплення сина, та дозволили 
йому засадити невеличку ділянку на горо-
ді. Колись родина займалася суницею, до 
30 соток було. Але з примхливою ягодою 
було важче — потрібен був швидкий збут. 
Сьогодні зібрали — сьогодні й продати 
треба. Три роки займалися нею, а зараз 
залишилося тільки «на пробу». Що ж до 
хвої, то якщо не купили сьогодні, куплять 
завтра, а вона постоїть і підросте, а на той 
рік можна продати навіть дорожче. 

БІЗнес-план писали 
всІєю родиною

Звичайно, поштовху до розвитку своєї 
справи надав грант, який виграла родина, 
взявши участь у конкурсі від МХП «Село. 
Кроки до розвитку». 

— Ми й самі повірили, що може вийти 
гарна справа, — продовжує розмову Люд-
мила Миколаївна. — А почалося з того, що 
мені зателефонували з колишньої райдер-
жадміністрації, й розповіли, що є такий 
конкурс. Я зразу цим загорілася, зареє-
струвалася, але вдома нічого не сказала. 
В перший день відпустки поїхала на семі-
нар, де спочатку промайнула думка «що я 
тут роблю?» Були побоювання, чи справ-
люся з проєктом, чи вистачить уміння й 

смарагдоВі сКарби родини найденКіВ
узявшись за вирощування декоративних саджанців, родина з черкащини успішно розвиває свій бізнес 

«Вітамінка» вирощуватиме овочі для школярів
ЗвенигородЩина. Віршиками, загадками та 

піснями про овочі та фрукти порадували гостей 
маленькі вихованці Чижівської школи та Водя-
ницький НВК, що на Звенигородщині, під час уро-
чистого відкриття шкільних теплиць. Обладнати їх 
вдалося в межах спільного проєкту «Вітамінка». 
Ідея полягає в тому, що завдяки облаштуванню 
теплиць школярі не лише зможуть отримувати ві-
таміни до столу у вигляді ранньої редьки, зеленої 
цибулі, петрушки, салату, кропу, а й самі зможуть 
брати участь в догляді за городиною. 

Ідейний натхненник шкільних тепличок – 
начальник земельного відділу  Водяницької 
громади Анатолій Гриб. Вдома він має власні 
теплиці і  тому з ранньої весни до пізньої осе-
ні пригощає колег зеленню та овочами. Торік 
запропонував облаштувати теплички і в шко-

лі, ідею підтримали і колеги, і голова громади 
Руслан Каюк. За словами спеціаліста інвести-
ційних проєктів Водяницької громади Світла-
на Літвінчук, яка також активно брала участь 
у втіленні ідеї в результат, проєкт подали на 
конкурс «Час діяти, Україно!» від Благодійного 
фонду «МХП – Громаді». Він виявився найкра-
щим, тому його навіть захищати не довелося. 
Бюджет проєкту – майже 77 тисяч грн, з них 
50 000 грн – внесок «МХП – Громаді», решта – 
частка громади та місцевого бізнесу. 

Голова громади Руслан Каюк захоплюється 
«Вітамінкою» і зізнається, що неабияк вболівав 
за цей проєкт, бо сам колись працював у школі 
і знає, наскільки цінним для дітей є формуван-
ня їхньої екологічної свідомості. Директор ВП 
Рижанівка ТОВ «НВФ «Урожай» Віктор Марчен-

ко зазначив, що проєкти, які передбачають 
залучення ресурсів громади і бізнесу, завжди 
успішні, адже в їх реалізації однаково зацікав-
лені обидві сторони.

ноВини районіВ

серед акуратних 
доглянутих городів у 
селі шостакове, що 
біля Катеринополя 
на черкащині, один 
вирізняється яскравими 
та незвичними як для 
сільського пейзажу 
фарбами. тут грядки 
рясніють не картопляним 
листям, не суницею чи 
томатами, а екзотичними 
пірамідками туй та 
саджанцями інших 
хвойних, які рідко 
побачиш у цих краях. як 
згадує власник обійстя 
Валерій найденко, у 
перший рік, коли син 
переконав вирощувати 
ці рослини, сусіди скоса 
дивилися: що за диво, 
мовляв, ялинками город 
засадив! та й справді, 
на всю округу, колишній 
район, може, знайдеться 
один чи два господарі, 
які в таких масштабах 
займаються подібною 
справою.

КонКурс міКрогрантіВ
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Тільки в цьому році пішов невеличкий 
продаж, а вкладено в цю справу вже ба-
гато. Навіть за електрику для поливу за-
платити — сума чимала. Син, який працює 
в Києві, займається там ландшафтним ди-
зайном. Свого часу відправили його на-
вчатися на програміста. Він, дослухавшись 
нашої поради, закінчив навчання, але жод-
ного дня не працював за цією спеціальніс-
тю. На випуску нам сказав, що завтра їде 
до Києва працювати в теплиці. Для нас це 
був шок. Попрацювавши два роки, пішов 
навчатися на агронома. Побачив у цьому 
перспективу. Казав що без освіти — тягни 
тачку з одним колесом, і максимум, на що 
можеш розраховувати, — дадуть тачку з 
двома колесами... Невістка теж агроном — 
разом навчалися,  там і познайомилися.

Спочатку батьки трохи скептично диви-
лися на захоплення сина, та дозволили 
йому засадити невеличку ділянку на горо-
ді. Колись родина займалася суницею, до 
30 соток було. Але з примхливою ягодою 
було важче — потрібен був швидкий збут. 
Сьогодні зібрали — сьогодні й продати 
треба. Три роки займалися нею, а зараз 
залишилося тільки «на пробу». Що ж до 
хвої, то якщо не купили сьогодні, куплять 
завтра, а вона постоїть і підросте, а на той 
рік можна продати навіть дорожче. 

БІЗнес-план писали 
всІєю родиною

Звичайно, поштовху до розвитку своєї 
справи надав грант, який виграла родина, 
взявши участь у конкурсі від МХП «Село. 
Кроки до розвитку». 

— Ми й самі повірили, що може вийти 
гарна справа, — продовжує розмову Люд-
мила Миколаївна. — А почалося з того, що 
мені зателефонували з колишньої райдер-
жадміністрації, й розповіли, що є такий 
конкурс. Я зразу цим загорілася, зареє-
струвалася, але вдома нічого не сказала. 
В перший день відпустки поїхала на семі-
нар, де спочатку промайнула думка «що я 
тут роблю?» Були побоювання, чи справ-
люся з проєктом, чи вистачить уміння й 

сил? Але потім познайомилася з усіма, 
послухала людей. Знайома мені сказала: 
«Почекай, далі буде цікаво». Нас розді-
лили на групи, навчили, як писати бізнес-
плани, які є ризики й перспективи. Багато 
що почула вперше, але було справді ціка-
во. Моя донька — маркетолог, і коли я вдо-
ма наважилася розповісти про семінар, 
про потребу написати бізнес-план, вона 
зголосилася допомогти. До сина Андрія 
телефонували, щоб дізнатися, який посад-
ковий матеріал потрібний, які ціни зараз 
на ринку, щоб усе вписати чітко й конкрет-
но. Зрештою син допоміг захистити про-
єкт, і ми отримали кошти. Такі програми, 
звичайно, потрібні, а щоб люди більше 
брали в них участь, потрібна насамперед 
віра, що хтось може допомогти у втіленні 
цікавої й корисної ідеї. 

На одержані гроші купили саджанці, 
мотоблок, збудували невеличку тепли-
цю. Тепер працюють над тим, щоб обрану 

справу довести до рівня, який самі ж і за-
планували. 

За європейськиМ ЗраЗкоМ
Андрій Найденко охоче і з запалом роз-

повідає про свої досягнення:
— Працював у ландшафтній компанії, 

і з цього все й почалося. Зараз займаю-
ся благоустроєм присадибних ділянок у 
Київській області, користуюся саме цими 
рослинами. Завдяки розсаднику в Шоста-
ковому можу реалізовувати їх напряму за-
мовнику, не звертаючись у садові центри. 
Беру рослини, які ми з батьками вирости-
ли, на свої ж проєкти. Хочеться розвивати 
цей напрямок, аби місцева влада не галь-
мувала виділення трьох гектарів землі — з 
Черкас дали добро, а представники місце-
вої влади зволікають, не зрозуміло, чого 
хочуть. Адже це будуть нові робочі місця, 
це плюс для села. Громада перевела ді-
лянку в комунальну власність. Цими дня-
ми має відбутися сесія, яка й розглядати-
ме наше питання. Але це вже, очевидно, 
запізно — за літні місяці майже нічого там 
не встигнемо зробити.

Нашу смарагдову продукцію добре зна-
ють на території колишнього Катерино-
пільського району, маємо чимало гарних 
відгуків зацікавлених споживачів у соцме-
режах. Поки в середньому раз на два дні 
приїжджає один клієнт. Але все змінюєть-
ся поступово. Торік покупець відвідував 
Шостакове раз на тиждень. Зараз у київ-
ській фірмі під моїм керівництвом працює 
15 людей,  бачу перспективу на найближ-
чі 10 років у збільшенні обсягів вироб-
ництва, виведенні його на значно вищий 
професійний рівень. Для цього плануємо 
придбати сучасну техніку, запровадити 
технології, які забезпечать вирощуван-
ня саджанців у спеціальних контейнерах, 
аби вирощувати такі рослини не в ґрунті, 
як зараз, а  як у європейських розсадни-
ках, із закритою кореневою системою. Так 
можна навіть економити місце — на одно-
му квадратному метрі може виростати до 
п’яти рослин, якщо ж саджати в ґрунт — 

лише одна-дві. Звичайно, іноді виникають 
фінансові складнощі, бо розвиток вимагає 
капіталовкладень, але ми працюємо, за-
робляємо. 

рослини на Будь-який сМак
Син налаштовує батьків, що достатньо 

тільки цим напрямком займатися, а всі 
інші звичні для села клопоти — відкласти. 
Однак відмовитися від традиційного сіль-
ського господарювання дуже важко. Ва-
тага курей, невелика картопляна ділянка 
— речі для села буденні. Однак нові часи 
диктують і нову організацію свого життя, 
певні межі докладання зусиль. Адже ро-
зуміють, що навіть фізично осилити такий 
обсяг робіт важко.

— Відправляємо поштою замовлені че-
рез сайт покупцями рослини. Таким чи-
ном, приміром,  продали вже багато кущів 
вайгели. А от більшу тую вже поштою не 
відправиш, — розповідає Валерій Бо-
рисович. — У сина є майданчик у Києві, 
щоправда ще в стадії запуску, то чимало 
рослин забирає туди, беруть туї й місцеві 
покупці. Приємно бачити: те, що власно-
руч виплекали, росте, радує око, додає 
селу чи містечку нового шарму. Та й повз 
вирощені власноруч деревця та кущі, які 
вже зеленіють біля іншої садиби, байдуже 
не пройдеш — дивишся, чи здорові, іноді 
й господарю щось підкажеш.

— Коли ви відчули ту грань між простим 
захопленням сина і справжнім бізнесом? І 
як бачите розвиток проєкту?

— Кожна справа вимагає серйозного 
ставлення. Вклавши стільки сил та ре-
сурсів, маємо тільки один шлях — розви-
ватися, впроваджувати сучасні технології. 
Розширювати асортимент рослин, зокре-
ма й кущів — сучасні сорти малини, ожи-
ни та інші. Люди про них запитують, тож, 
мабуть, треба вирощувати. Хочеться, аби, 
прийшовши до нас, кожен обрав собі ку-
щик чи деревце на будь-який смак, і щоб 
той вибір  радував око багато років. А ми 
докладемо для цього всіх зусиль.

роман кирей

смарагдоВі сКарби родини найденКіВ
узявшись за вирощування декоративних саджанців, родина з черкащини успішно розвиває свій бізнес 

питні фонтанчики –для місцевої 
школи

канІвЩина. Нещодавно в Мартинівському 
ліцеї відбулося відкриття відразу двох проєк-
тів – переможців конкурсу «Час діяти» від БФ 
«МХП – Громаді». Відтепер у навчальному за-
кладі є ресурсна кімната «Без меж» для дітей з 
особливими потребами. Кімнату облаштували 
у колишньому методичному кабінеті. Тут наяв-
не необхідне корекційне та логопедичне об-
ладнання. Корекційні заняття проводить вчи-
тель-дефектолог школи Яна Підгорна, яка й 
виступила координатором проєкту. Частка спів-
фінансування від МХП становить 50 тис.грн. 
Долучилася і місцева влада. Ще один проєкт 
«Якісна вода – здорові діти» також реалізували 
завдяки співфінансуванню у рівних частинах 

коштів БФ «МХП – Громаді» та Степанець-
кої ОТГ. Ним передбачено встановлення 
питних фонтанчиків у Степанецькому за-
кладі дошкільної освіти «Білочка» та у Сте-
панецькому і Мартинівському ліцеях. 

Олександр Воскобойнік вручив пода-
рунки дітям за участь в конкурсі малюн-
ків «Вода очима дітей» та зіграв з учнями 
у гру «Дженга». А також від МХП вручили 
екшн-камеру керівнику гуртка еколого-
натуралістичного напрямку комунально-
го закладу «Центр дитячої та юнацької 
творчості» Коваленко Людмилі  з Берко-
зівської гімназії, яка стала переможницею 
фотоконкурсу.

ноВини районіВ
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оновлена їдальня служитиме громаді
лисянЩина. Днями в Чаплинці відбулося 

відкриття ще одного успішно реалізованого 
проєкту – переможця конкурсу мікрогрантів 
«Час діяти!» Цього разу це «Ремонт громадської 
їдальні». Тепер у громади  буде місце і для свят-
кування днів народження, весіль, і для поми-
нальних обідів.

Старання будівельників оцінили присутні на 
урочистостях менеджер БФ «МХП – Громаді» Ми-
кола Єфремцев, директор ТОВ «НВФ «Урожай» 
Олександр Воскобойнік, директор ВП Моринці 
Сергій Приходько та  голова Лисянської ТГ Ана-
толій Проценко.

«Разом легше вирішити будь-яку проблему. 
Те, що не може здійснити громада самотужки, 
може зробити з нашою допомогою.  Так само, 
заручившись підтримкою громади, можемо ре-

алізувати більше корисних проєктів, – звер-
нувся до жителів Чаплинки, які прийшли на 
відкриття, Олександр Воскобойнік. – А в 
громадській їдальні я бажаю відзначати  жи-
телям села побільше  веселих дат – весіль і 
днів народження. 

 Анатолій Проценко подякував Благодійно-
му фонду за небайдужість до тих проблем, які 
є на  території Лисянської громади, повідо-
мив про підписання меморандуму про співп-
рацю з ним. 

Приміщення громадської їдальні освятив  
настоятель місцевого православного хра-
му отець Михайло, зазначивши, що з Божою 
поміччю і підтримкою «Урожаю» сьогодні 
село  на Лисянщині стає «благословенним 
місцем».

ноВини районіВ

150 дітей 
оздоровлено  
в Карпатах

Івано-ФранкІвЩина. Літо 
– прекрасний час, щоб відпо-
чити, поспілкуватися з друзями, 
відновити сили після навчання, 
пізнавати світ довкола та на-
братися здоров’я.   На початкау 
літа Благодійний фонд «МХП – 
Громаді» та Caritas-Spes Ukraine 
почали реалізовувати проєкт 
із покращення умов оздоров-
лення дітей. Табір «Дитяче Се-
лище Яблуниця» (Caritas-Spes 
Yablunytsya)  у мальовничому 
куточку Карпат гостинно при-
йняв дві зміни дітей, які прожи-
вають на території присутнос-
ті підприємств групи МХП для 
оздоровлення. 

Цей час у оздоровчому центрі 
обіцяє бути напрочуд насиченим: 
екскурсії, інтерактивні заняття, 
а також багато рухливих ігор та 
різноманітних активацій. Споді-
ваємося, що цілюще карпатське 

повітря, спілкування, ігри, кра-
єзнавство та мандрівки сприяти-
муть кращому розвитку дітей та 
укріпленню їх здоров’я. 

Нагадуємо, що торік в цен-
тральному офісі МХП було під-
писано договір між Благодійний 
фонд «МХП – Громаді» та органі-
зацією Caritas-Spes Ukraine щодо 
реалізації спільного проєкту.  
«МХП — Громаді» інвестує понад 
800 тис. грн в оновлення центру 
оздоровлення дітей.

Релігійна Місія Caritas-Spes 
Ukraine Римсько-Католицької Церк-
ви в Україні є однією із 48 учасників 
Федерації «Карітас Європа» та чле-
ном «Карітас Інтернаціоналіс».

останній дзвоник –  
з подарунками 

суМЩина. Ось і завершився 2020-
2021 навчальний рік.  Він був доволі 
непростим, адже карантин вніс свої 
корективи у звичне шкільне життя. Та 
все ж учні пристосувалися до умов 
дистанційного навчання та змогли по-
повнити багаж своїх знань. Традиційно 
на свято Останнього дзвоника до шкіл 
в регіоні своєї присутності по всій Сум-
ській області завітали представники 
«МХП-Урожайна країна». Як і годиться 
прийшли не з порожніми руками. Адже 
вже протягом кількох років поспіль 

вітають школярів із закінченням на-
вчального року та вручають грамоти й 
грошові премії найкращим учням шкіл 
– відмінникам, активістам громадсько-
го та спортивного життя навчального 
закладу, переможцям різноманітних 
конкурсів, фестивалів, змагань. 

 Цьогоріч ТОВ «МХП-Урожайна кра-
їна» спільно з Благодійним фондом 
«МХП – Громаді» завітало у 21 навчаль-
ний заклад та нагородило 215 дітей. 
Загальна сума вручених діткам коштів 
становить майже  1108 тис. грн.

дайджест ноВин «мХп – громаді»
«Кіногалявина» показуватиме 
кіно просто неба

киЇвЩина. Літо для дітлахів Ба-
ришівської ОТГ почалося з приєм-
них подарунків. Так, завдяки співп-
раці Благодійного фонду «МХП 
– Громаді», «МХП-Агро-С» та місце-
вої громади в 2020 році Волоши-
нівський старостинський округ на 
Київщині став переможцем Всеу-
країнського конкурсу мікрогрантів 
для розвитку громад «Час діяти, 
Україно!» і цього року реалізував 
свій проєкт вартістю 50 000 грн. 

Проєкт «Кіногалявина» – це 
приклад взаємодії бізнесу, влади 
і громади, в межах якого  заку-
пили мультимедійну апаратуру 
і необхідне обладнання для об-
лаштування кінотеатру просто 
неба і організовуватимуть кіно-
перегляди.

1 червня на території місцевого 
Будинку культури відбулося уро-
чисте відкриття «Кіногалявини». 
Молодь активно долучилась до 
реалізації проєкту, тож малень-
кі глядачі не могли натішитися 

переглядом мультфільму. Нині 
щосуботи  буде відбуватись по-
каз фільмів, онлайн трансляції 
футболу, які обираються колек-
тивно, у жителів округу також є 
Viber-група «Кіногалявини», де 
проходить голосування стосовно 
перегляду.

«Щиро дякую Ірині Степанюк 
за чудову ідею та креативний під-
хід до реалізації проєкту, а також 
МХП за підтримку. Ви справжні 
локомотиви змін на наших те-
риторіях», – зауважила Лариса 
Макаренко,  староста Волошинів-
ського старостинського округу.
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смачного!

Рибні Рулетики з моРквою
Інгредієнти:
солодка морква — 5 шт.;
цибуля — 6 шт.;
м’ясо риби — 900 г;
свіжі гриби — 150 г;
селера — ½ корінця;
олія — 30 г;
бульйон рибний — 400 мл
Інгредієнти білого маринаду:
сіль, цукор — 25 г;
очищена вода — 1 л;
оцет столовий (6%) — 180 мл
лаврове листя, горошини перцю, 

гвоздика.
спосіб приготування:
Очищаємо і потрошимо тушку 

риби, відокремлюємо гострим но-
жем філейну частину разом з шкі-
рою і нарізаємо тонкими прямо-
кутними пластами.

Для отримання маринаду 
з’єднуємо в сотейнику воду, сіль і 
цукор. Кип’ятимо розчин 2 хвили-
ни, потім обережно вливаємо оцет 
і перемішуємо запашний склад.

Гриби відварюємо в трохи підсо-
леній воді, охолоджуємо і розділя-
ємо ножем на тонкі пластини.

Дрібно натираємо селеру і морк-

ву, шаткуємо цибулю і підсмажує-
мо всі овочі до золотистого відтін-
ку. Додаємо порізані гриби і добре 
перемішуємо продукти.

Просушуємо рибні шматки і на 
кожну кладемо по чайній ложці 
морквяної начинки. Звертаємо 
м’ясо рулетами, які скріплюємо 
дерев’яними зубочистками.

Викладаємо рибні заготовки в 
каструлю «стоячи» і наповнюємо 
ємність бульйоном. Відварюємо 
страву на сильному вогні до го-
товності, а потім заливаємо білим 
маринадом. Ще раз кип’ятимо і за-
кінчуємо приготування.

Подаємо рулетики з риби в гли-
бокій тарілці, а прикрашаємо сві-
жою зеленню.

Солоний оСеледець 
по-домашньому

Інгредієнти:
сіль — 180 г;
оцет (9%) — 30 мл;
цибуля, лаврове листя  — по 2 шт.;
оселедець — 2 шт.;
олія (соняшникова чи оливкова) 
— 80 г;
питна вода — 1л + 500 мл.

Заморожену рибу за добу до ви-
користання залишаємо на нижній 
полиці холодильника. Уникаємо 
спокуси прискорити процес в мі-
крохвильовці, щоб не зіпсувати 
смак продукту.

спосіб приготування:
Видаляємо з оселедця нутрощі 

і зябра, добре миємо. Гострим но-
жем відокремлюємо філе і ріжемо 
його на шматки. З допомогою пін-
цета витягуємо всі кісточки.

Розчиняємо сіль у 1 л води. По-
міщаємо оселедець в контейнер 
і заливаємо сольовою сумішшю. 
Лишаємо в такому стані на 1,5 го-
дини, після чого «виловлюємо» 
рибу з рідини.

Далі з’єднуємо оцет і ½ літра бу-
тильованої води, опускаємо осе-
ледець в рідину на 5 хвилин. Ви-
кладаємо рибу в скляну ємність, 
відбираємо 500 мл розсолу, до-
даємо лаврове листя, роздавлені 
горошини перцю і кільця цибулі. 
Вливаємо олію.

Ставимо продукт на два дні в 
холодильник для формування 
остаточного смаку популярного 
страви.

заливне з Риби
Інгредієнти:
очищена вода — 3 л;
цибуля, морква;
риба — 1 кг;
желатин — 60 р.
сіль, перець, гвоздика.
спосіб приготування:
Розморожений продукт ретельно 

миємо й чистимо. Відокремлюємо 

філе від кісток, включаючи най-
дрібніші. Рибу розрізаємо на рівні 
частини і ставимо в прохолодне 
місце. Голову з витягнутими зябра-
ми, плавники і хребет викладаємо 
в каструлю, заливаємо водою. До-
даємо цибулю і моркву та відварю-
ємо півгодини на слабкому вогні.

Проціджуємо бульйон, додаємо 
прянощі. Сюди ж опускаємо м’ясо 
риби і кип’ятимо на слабкому вог-
ні ще 10 хвилин. Дістаємо шматки 
філе і акуратно розташовуємо їх 
на тарелі, в якому буде оформле-
но холодець.

Знову пропускаємо бульйон 
через дрібне сито. В окремому 
посуді розчиняємо желатин, ке-
руючись інструкцією виробника. 
Вливаємо в бульйон загусник 
і доводимо до кипіння. Перед 
закінченням процесу приготу-
вання прикрашаємо рибу поло-
винками лимона (викладаємо у 
вигляді окантовки) і листочками 
зелені. Потім обережно залива-
ємо продукти бульйоном з же-
латином і відправляємо блюдо в 
холодильник.

смаКуй рибКою, риба – не лише смачний, але і 
дуже корисний продукт, що містить 
багато необхідних організму 
речовин, цілий комплекс вітамінів 
та омега-кислот. тому варто не 
забувати про страви з риби у 
своєму щоденному раціоні. ми 
пропонуємо лише кілька з них. 

маленькою!йВ е л и Ко ю

чиста водичка – для малят скарбничка
ЧеркаЩина. Одразу три дитячі павільйони 

запрацювали у закладах дошкільної освіти Бу-
дищенської громади на Черкащині. Два з них 
9 червня ввели в експлуатацію у Лозівку, ще 
один цього ж дня – у Будищі. Це сучасні, зручні 
та безпечні павільйони, що необхідні для по-
вноцінної навчально-виховної роботи ДНЗ. 

Будівництво нових павільйонів тривалий час 
залишалося невирішеною проблемою грома-
ди. У лозівському дитсадку «Сонечко», напри-
клад,  попередні павільйони демонтували через 
аварійність ще три роки тому. Побудувати нові 
власними силами не було можливості, але вихід 
знайшовся… Їх збудували у межах партнерства 
Будищенської громади, Благодійного фонду 
«МХП – Громаді» та птахофабрики «Перемога 
Нова», яка завжди відгукується на потреби та 

ініціативи громади. Більшу частину коштів – 165 
тисяч гривень - на їх будівництво виділив Благо-
дійний фонд «МХП – Громаді». Долучилися до фі-
нансування й місцева громада та влада.

«Це ще одна маленька спільна справа, що 
матиме велике значення для громади. Адже 
йдеться про наших дітей. Їхній комфорт та без-
пека – запорука нашого майбутнього», - проко-
ментував відкриття майданчиків директор пта-
хофабрики «Перемога Нова» Сергій Міщенко.

За останній рік це вже другий спільний про-
єкт, реалізований у дошкільних навчальних за-
кладах Лозівка та Будища у межах згаданого 
партнерства. Так, восени минулого року, завдя-
ки фінансовій підтримці фонду «МХП – Громаді», 
в обох дитсадках запрацювали сучасні системи 
очищення питної води. 

ноВини районіВ
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МХП – 
ГрОМаДі

5 червня стартував національний тур 
«Кіно просто неба» від благодійного 
фонду «мХп – громаді». протягом 
червня-вересня цього року 
кінопокази відбудуться в малих 
містах, селищах і селах україни. 
мета проєкту — показати сучасне 
українське кіно громадам, у котрих 
немає кінотеатрів,  які в звичних 
умовах не мають можливості 
перегляду фільмів на великому екрані 
та з якісним звуком. 

Першими відвідати кінематографічне свято мали 
можливість жителі села Мирне Бориспільського ра-
йону Київської області, де працює Старинська птахо-
фабрика Групи МХП, і міста Кагарлик Обухівського 
району Київської області, де має свої потужності під-
приємство «МХП-Агрофорт».  До кінопереглядів також 
приєднались ті, хто живе поблизу – люди з сусідніх сіл 
та містечок. 

Директорка Благодійного фонду «МХП – Громаді» 
Тетяна Волочай каже, що «Кіно просто неба» побачать 
понад півмільйона громадян. 

— Це, напевно, найяскравіший наш цьогорічний 
проєкт, — розповідає Тетяна Волочай. — Ми не просто 
веземо сучасне, якісне українське кіно в глибинку, де 
немає кінотеатрів. Ми даруємо громадам свята – дуже 
теплі, майже родинні, адже на кінопокази, сходяться 
та з’їжджаються цілими сім’ями. Загалом кінопокази 
зможуть побачити понад півмільйона осіб у 9 областях 
України. До речі, «Кіно просто неба» ми показуємо вже 
другий рік поспіль. Так, влітку 2020 року подібні кіно-
покази пройшли у Миронівці Київської області, а також 
у Каневі та Степанцях на Черкащині.

Їх відвідало близько 1500 місцевих жителів, а свят-
кова атмосфера, яка панувала там, надихнула нас на 

масштабування проєкту, тож цього року ми веземо 
якісне українське кіно у 48 населених пунктів. 

Так, 5 червня у с. Мирне зібралося більше 1200 
глядачів, щоб подивитися короткометражки, стрічку 
«Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке», засновану 
на казці Сашка Лірника та фільм «Мої думки тихі», ла-
уреата Міжнародного кінофестивалю у Санта-Моніці, 
Національної кінопремії «Золота дзиґа» та інших кіно-
фестивалів. 

Справжній захват у місцевих жителів викликала не-
сподівана поява на сцені Ахтема Сеітаблаєва – відо-
мого українського актора, який повідомив про старт 
Національного туру і відкрив сезон кінопоказів в укра-
їнських громадах. 

Нагадуємо, зірки українського кінематографа Ахтем 
Сеітаблаєв, Ірма Вітовська та Богдан Бенюк стали ам-
басадорами «Кіно просто неба». 

Найближчих вихідних спеціально розроблений кіно-
мобіль вирушить до Яготина (12.06) та села Пустовій-
тівка, що в Сумській області – кінопоказ відбудеться в 
неділю 13.06.

Графік туру червня опублікований на офіційному 
сайті МХП. 

Кінопокази національних фільмів відбудуться 
на стадіонах, літніх майданчиках та інших відкри-
тих локаціях. Стрічки, які будуть демонструватись, 
мали змогу обрати самі громади — важливо пока-
зати те, що буде цікаво глядачеві: до показу у турі 
плануються повнометражні фільми останніх років, 
а також короткометражні фільми Проєкту «Дивись 
українське!»

Національний тур «Кіно просто неба» реалізується 
Благодійним фондом «МХП – Громаді» у партнерстві 
з Асоціацією «Сприяння розвитку кінематографа в 
Україні – дивись українське!» та за підтримки Держав-
ного агентства України з питань кіно. 

Партнерами Національного Туру «Кіно просто неба» 
є: Райффайзен Банк Аваль, Компанія «Делойт» в Укра-
їні, Українська кіноакадемія, UA: Суспільне мовлення, 
компанія «Вавілон», Еспресо TV.

Культура

національний тур «Кіно просто неба» – Привіт, як справи?
– У відпустку збираюся.
– З дружиною чи на відпочинок?

***
Розмовляють дві блондинки.
– А ти знала, що квас з хліба 

роблять?
– Справді? Тягни соковижи-

малку!
***

– Чим жінка схожа на автомо-
біль?

– Чим вона старша, тим більше 
грошей потрібно на ремонт!

***
Директор турбази – це люди-

на, яку поважають тільки з трав-
ня по вересень.

***
Чому кожну нову зубну пасту 

завжди рекомендують тільки 
дев’ять з десяти стоматологів?

Хто цей десятий, якому постій-
но все не подобається?

***
– Мамо, а як це – мати кращу 

дочку в світі?
– Не знаю, запитай у бабусі.

***
– Чоловіче, можете не лаятися 

при дитині?
– Взагалі-то,  я слова пере-

раховую, які він на моїй машині 
надряпав!

***
6-річний син запитує маму:
– Мамо, а коли діти вирос-

тають, вони живуть окремо від 
батьків?

– Так, синочку, окремо.
Подумав трохи:
– А ти куди підеш жити, коли я 

виросту?
***

Дружина – дивовижна людина! 
Вона знаходить речі там, де їх 
реально не було, коли шукав я!

***
Вийшли з сином погуляти, він 

і каже:
– Яке небо сьогодні блакитне, 

як заставка Windows!
***

Сидить програміст за 
комп’ютером. Раптом стукіт у 
двері. Відчиняє, а там стоїть ста-
ра, вся в чорному і з плоскогуб-
цями.

– Ти хто?
– Я смерть!
– А чому ти без коси, а з плос-

когубцями?
– А я за компом!

недитячий анеКдот


