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ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ
ГОЛОВНОЮ ЦІННІСТЮ 

ДЛЯ КОМПАНІЇ

КЕРНЕЛ Є КОЛЕКТИВ. 
Кожен кернелівець — це висо-

кокласний фахівець, який любить 
свою роботу, знає, як виконувати 

її результативно. Ми продовжуємо 
знайомити Вас з історіями успіху 
тих, хто будує успішне майбутнє 

своїх родин та всієї України.
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Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї КернелНаталя Хвостова 

Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 
Директор Благодiйного фонду 

«Разом з Кернел»

ЦIКАВI ПОДIЇIНФРАСТРУКТУРА
Нещодавно завдяки плідній 
співпраці з підприємством 

«Дружба-Нова» (Кернел) та 
Благодійним фондом «Разом 

з Кернел» ПРОВЕДЕНО 
РЕМОНТИ ВОДОГОНІВ ІЗ 

ЗАМІНОЮ НАСОСНОГО 
ОБЛАДНАННЯ у Леляках та 

Озерянах. Очільники вказаних сіл 
поділилися з нами результатами 

реалізованих проектів.

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
За даними Держстату України, виробництво основних сільськогосподарських культур за регіонами на 1 вересня 2017 року становить:

Телефон гарячої лiнiї

0-800-50-10-59

Свої зауваження та 

пропозицiї надсилайте 

на адресу: 

01001, м. Київ, а/с 50, 

та на e-mail: 

u-kozhen-dvir@ukr.net

з примiткою 

«У кожен двiр»;

тел. (044)  461-88-65

Дорогi читачi!
Щоразу в процесі підготовки чергового 

номера газети наша редакція замислюється 
над тим, як зробити його ще цікавішим для 
Вас. Переконані, наші старання не минають 
марно, і сьогоднішній випуск Ви, як завжди, 
читатимете із задоволенням.

У вересні громади сіл Чернігівщини, Сум-
щини та Полтавщини спільно з агропідприєм-
ством «Дружба-Нова»  (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел» зуміли реалізувати чимало важливих 
соціальних проектів. Відновлювалося водо-
постачання, покращувалася інфраструктура, 
проходили ремонтні роботи у школах, нада-
валася фінансова підтримка дошкільним на-
вчальним закладам, футбольним командам, 
відзначалися Дні села.

Важливими для громад сіл Леляки та 
Озеряни (Варвинський р-н, Чернігівська обл.) 
стали проекти з ремонту водогонів. Компанія 
спрямовувала кошти на придбання та монтаж 
насосного обладнання. У результаті було від-
новлено водопостачання для значної частини 
домогосподарств, дитячого садочка, Будинку 
культури, амбулаторії села Озеряни. Якісне во-
допостачання також отримали близько 10 до-
могосподарств по вулиці Удайській у Леляках. 
Враженнями від проектів поділилися очільники 
вказаних сіл.

Не менш важливою для футбольної ко-
манди «Нива — Озеряни» (с. Озеряни, Варвин-
ський р-н, Чернігівська обл.) стала фінансова 
допомога від «Дружба-Нова» (Кернел). За-
вдяки цій підтримці футболісти змогли взяти 
участь у районному чемпіонаті та показати там 
достойний результат. До речі, Кернел не впер-
ше допомагає спортсменам.

Продовжила Компанія турбуватися
й про сільську освіту. Так, за кошти від  
«Дружба-Нова» (Кернел) встановлено метало-
пластикові вікна в бібліотеці та навчальному 
кабінеті першого класу школи с. Охіньки (При-
луцький р-н, Чернігівська обл.). Це значно по-
кращить температурний режим у приміщенні 
закладу, забезпечить комфортні умови для 
учнів. Важливо, що торік кернелівці уже на-
правляли фінанси на подібний проект у цій 
школі, тоді було замінено чотири віконних 
конструкції.

Не оминули представники Компанії ува-
гою ще одну подію — відкриття в с. Безуглівка 
(Ніжинський р-н, Чернігівська обл.) дитячого 
садочка. До свята кернелівці презентували за-
кладу корисні подарунки — праску та пилосос.

Цікаво та весело разом із Кернел відзна-
чили свої Дні народження смт Варва (Черні-
гівська обл.) та с. Талалаївка (Ніжинський р-н, 
Чернігівська обл.). З яскравими світлинами з 
урочистостей Ви познайомитеся на сторінках 
видання.

Традиційно в номері Ви знайдете корисні 
поради, новини, вакансії Компанії, історії тих, 
хто будує свою кар’єру в Кернел.

Дякуємо за довіру! І за те, що залишаєте-
ся з нами!

Злагоди й тепла 
Вашим домівкам, 

миру нашій Україні!

Підтримка сільських шкіл та дитячих садочків 

є одним із пріоритетних напрямків соціальної 

політики компанії Кернел. Так, у 2016 році 

агропідприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та 

Благодійний фонд «Разом з Кернел» спрямували 

понад 700 тис. грн в освітню сферу сіл регіону. 

За I півріччя 2017-го на допомогу галузі 

виділено близько 300 тис. грн. У межах всієї 

Компанії на підтримку освіти в українських селах 

агропідприємства Кернел та Благодійний фонд 

торік перерахували понад 4 млн грн. 

Сьогодні поговоримо про чергові добрі справи 

Компанії, реалізовані з думкою 

про підростаюче покоління.

Гарною традицією 
для кернелівців стало 

відзначати спільно з громадами 
Чернігівщини, Сумщини та 
Полтавщини Дні села. Так, 

фінансову участь в організації 
урочистостей у Варві й Талалаївці 

(Ніжинський р-н) взяло 
ПІДПРИЄМСТВО 

«ДРУЖБА-НОВА» (КЕРНЕЛ) 
ТА БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД.

ЗЕРНОВІ ТА 

ЗЕРНОБОБОВІ КУЛЬТУРИ
(у початково оприбуткованій вазі)

СОНЯШНИК
(у початково оприбуткованій вазі)

КАРТОПЛЯ
ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ 

ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ

тис. т
у % до 

відповідної 
дати 2016 р.

тис. т
у % до 

відповідної 
дати 2016 р.

тис. т
у % до 

відповідної 
дати 2016 р.

тис. т
у % до 

відповідної 
дати 2016 р.

Україна 37 600,2 97,8 343,9 62,1 15 297,5 98,5 4311,5 95,6

Полтавська обл. 1362,1 85,8 8,4 42,2 899,5 87,4 182,9 73,5

Сумська обл. 1319,3 108,9 –* –* 729,9 101,0 76,1 92,3

Чернігівська обл. 1200,1 106,5 0,1 5,6 665,5 96,8 75,8 90,7

* Дані не розголошуються.

 З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ

ВIД САДОЧКА ДО ШКОЛИ 
З ДОБРИМИ СПРАВАМИ

стор.
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 АКТУАЛЬНО

ПРО ЦIНИ НА ПРОДУКТИ  ХАРЧУВАННЯ ПРО ОТРИМАННЯ СУБСИДIЙ
За рік ціни на м’ясо та яйця зросли наполовину, 

на молочну продукцію — на третину, а гречка 

подешевшала.

У жовтні виповниться рік, як скасовано державне 
регулювання цін на соціально значущі товари. Як свід-
чать останні дані Держслужби статистики, за цей час 
більшість соцтоварів подорожчали, причому деякі — на 
30-45%, що в два-три рази перевищує середньорічну 
інфляцію. Але окремі продукти зберегли свою ціну, а то 
й подешевшали.

Нагадаємо, соціально значущі товари — це міні-
мальний перелік продуктів, необхідний людині, щоб не 
залишитися голодною й отримати достатньо калорій 
і вітамінів. Торгова націнка на такі товари в роздрібній 
торгівлі не повинна була перевищувати 15% від оптової 
ціни. За постановою Кабміну до переліку соцпродуктів 
входили: молоко жирністю 2,5%, сметана (15%), сир 
(9%), масло вершкове (72%), олія соняшникова, яло-
вичина та свинина I категорії (з кістками), ковбаса ва-
рена I сорту, птиця (тушки), хліб пшеничний з борошна 
1-го сорту, хліб житній та житньо-пшеничний, борошно 
пшеничне вищого ґатунку, макарони з борошна I сорту, 
гречка, рис, яйця I категорії, цукор, овочі борщнабору.

За даними Держстату, за рік найбільше подорожча-
ли м’ясо та яйця — на 45%. Кіло свинини коштує тепер 
в середньому 104 грн (було 72 грн), десяток яєць —
18,5 грн (було 12,7 грн). Далі йдуть молочні продукти 

1 млн 111 тис. 

домогосподарств одержали 

в серпні 2017 року державну 

допомогу на оплату житлово-

комунальних послуг.

У Державній службі статис-
тики України повідомили, що 
з початку року за оформлен-
ням субсидій звернулося 7 млн 
845 тис. домогосподарств. Цей 
показник на 74,6% вищий, ніж у 
січні — серпні 2016 року. Як стало 
відомо, з початку поточного року 
субсидії були нараховані 7 млн 
29 тис. сімей. Компенсації отри-
мали 99,2% громадян із загаль-
ної кількості тих, хто звернувся. 
У містах державну допомогу 
нарахували 4 млн 814 тис. до-
могосподарств, у сільській міс-
цевості — 2 млн 215 тис. Загаль-
на сума субсидій, нарахованих 
домогосподарствам у січні —
серпні 2017 року, становила 
3239,6 млн грн.

Важливо! Кабінет Міністрів 
України прийняв рішення не пе-

репризначати субсидії споживачам, 
які щонайменше за два місяці на-
копичили заборгованість за жит-
лово-комунальні послуги (ЖКП) у 
розмірі від 340 грн. Щоб відновити 
отримання державної допомоги на 
оплату ЖКП, споживачам необхідно 
сплатити заборгованість або офор-
мити реструктуризацію боргів.

Ще в 2016-му заборгованість за 
комуналку на субсидію ніяк не впли-
вала. Нововведення, припускають 
у Мінсоцполітики, стимулювати-
ме українців з субсидіями справно 
оплачувати комунальні послуги.

та м’ясо птиці — зростання цін на 31-36%. Наприклад, 
літр молока коштує не 13 грн, а 17 грн, кілограм мас-
ла — 95 грн (було 73 грн), куряча тушка — 55 грн/кг (було 
41 грн). Приблизно на рівень інфляції, яка за рік стано-
вила 16,2% (дані на серпень), подорожчали борошно, 
хліб і цукор (15-18%), трохи більше — рис (+22%) і «ва-
ренка» (+24%). А ось олія й дешеві макарони практич-
но не змінилися в ціні. І тільки гречка подешевшала на 
5 грн/кг (на 17%).

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

НА ПОРОЗI ЕПIДЕМIЇ: ПРО СИМПТОМИ ТА ЛIКИ
Три штами грипу — «Гонконг», «Брісбен» і «Мічиган» — 

атакуватимуть українців та жителів інших країн Північної півкулі 

в епідеміологічному сезоні’2017-2018. У Міністерстві охорони 

здоров’я України вважають, що епідемії, найімовірніше, 

уникнути не вдасться.

Як уберегтися?
Який спосіб боротьби з вірусами грипу найефективніший? Найкраще захищає відстань від хворого: не 

контактуєте — не інфікуєтесь. Але якщо ви перебуваєте серед людей, то шанси заразитися значно зростають. 
Самоізолюватися в сучасному суспільстві не вийде. Тому вакцинація — найнадійніший спосіб.

В Україні зареєстровані вакцини від п’ятьох виробників. Щоправда, української поки що не існує.
Вакцини проти грипу щороку оновлюються, але вони повинні пройти процедуру оновлення даних про 

штамовий склад. Буває, один або два з трьох вірусів змінюються. Усі три зазвичай не мутують. Цей процес 
займає якийсь час, він зараз триває, і на деякі вакцини вже отримано висновки.

У нас зареєстровані: «Ваксігрип» (Франція), «Люарикс» (Бельгія) та «Інфлувак» (Голландія). Ще — ки-
тайська та південнокорейська. Але це не значить, що вони вже є в продажу. Ввозити чи не ввозити вакцину 
і в якій кількості — це комерційний інтерес продавця.

Де купити вакцину
Існують правила продажу вакцини через аптечну мережу. Порядок передбачає наявність рецепту. Біль-

шість аптек дотримуються цього правила. Але практика показує, що є й такі, які продають і без рецепта. При 
цьому досвід інших країн, наприклад, Іспанії, Данії, Австрії, такої процедури не передбачає. Там можна при-
дбати вакцину в аптеці та прийти до лікаря, щоб зробив щеплення. До речі, в Україні проведення вакцинації 
має проводитись у кабінеті щеплень при медзакладах, що не відповідає міжнародній практиці. Адже в бага-
тьох країнах світу вакцинація проводиться прямо в аптеках, аеропортах і навіть супермаркетах — ставиться 
спеціальна кабінка, людина приходить і її вакцинують.

Ознаки «нового» грипу
Ознаки захворювання подібні до звичайного грипу: ломота в тілі, головний біль, сонливість, зниження 

або відсутність апетиту, сухий кашель, підвищене потовиділення, підвищення температури тіла до 38,8-40 °С, 
сухість слизових оболонок.

Однак у «Мічигану», за даними науковців, малий інкубаційний період — один-два дні від зараження — і 
дуже швидкий розвиток хвороби. Особливо небезпечним є те, що вірус викликає ускладнення, відтак може 
спровокувати пневмонію, серозний менінгіт, енцефаліт.

Вартість засобів
Ліки проти грипу не безкоштовні, не входять до списку препаратів, які закуповуються за державні кошти. 

Станом на сьогодні про вартість вакцини проти грипу точних даних немає. Проте у 2016-му одна доза цих 
ліків коштувала від 100 грн до 170 грн. Для порівняння, за інформацією медиків, вартість лікування від грипу 
без ускладнень торік коштувала 400-500 грн, а з ускладненнями, коли потрібно було вдаватися до антибіоти-
ків, — близько 1 тис. грн.

ЯК ВІДРІЗНИТИ ГРИП
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  СПОРТИВНІ ІНІЦІАТИВИ

  З ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИ

ДЯКУЄМО ЗА МОЖЛИВIСТЬ ВIДВIДАТИ ШУМЕЙКОВЕ
Шумейкове урочище назавжди залишиться чорною 

сторінкою в історії Лохвицького краю (Полтавська обл.).

Саме тут з 20 по 22 вересня 1941 року точилася 

жорстока і кровопролитна битва між воїнами Південно-

Західного фронту та фашистськими загарбниками. 

Протягом трьох днів солдати тримали оборону. 

Тоді загинуло майже 800 воїнів, серед них і командувач 

Південно-Західного фронту, генерал-полковник 

Михайло Кирпонос.

Щороку у вересні для вшанування пам’яті про тих, хто своїм героїзмом, мужністю та само-
пожертвою відстояв мир на нашій землі, до сучасного Меморіального комплексу урочища 

Шумейкове з’їжджаються представники місцевої влади, громад та гості з різних куточків краї-
ни. Цьогоріч потрапити на захід поталанило й учасникам колективів художньої самодіяльності 
закладів культури сіл Каплинці та Усівка (Пирятинський р-н, Полтавська обл.). А транспорт для 
організації поїздки надало підприємство «Дружба-Нова» (Кернел). Під час урочистостей ама-
тори сцени, колективи «Калина» та «Усівська горлиця» змогли не лише поринути у вир бурем-
них подій минулого, переглянути організовану реконструкцію бою, стати учасниками мітингу 
реквієму, а й перейняти досвід того, як подібні заходи проводяться та організовуються в сусід-
ніх районах.
Тому ми щиро вдячні підприємству «Дружба-Нова» (Кернел) за надану можливість відвідати 
Шумейкове. Крім того, аграрії завжди фінансово допомагають нам у проведенні свят у на-
шому селі — 8 Березня, 9 Травня тощо.

З повагою, Юлія Дементій, директор БК села Каплинці (Пирятинський р-н, Полтавська обл.)

Футбол — спорт мільйонів. Гра, яку англійці подарували 

світу, а бразильці показали, як потрібно яскраво 

перемагати. Гра, у якій кожен уболівальник, сидячи 

на трибуні чи перед екраном телевізора, почувається 

експертом.

У нашій державі футбол є не менш 
популярним. Проте ніхто не по-
сперечається з тим, що, на жаль, в 

українській глибинці навіть при великому 
бажанні та ініціативі створити футбольну 
команду, облаштувати поле для трену-
вань і стати активним учасником фут-
больного життя села, району, області —
проблематично. А все через кошти.

Проте для агропідприємств компа-
нії Кернел та БФ «Разом з Кернел» роз-
виток спорту в підопічних селах завжди 
залишався у пріоритеті. Кернелівські аг-
ропідприємства спільно з Благодійним 
фондом щороку інвестують сотні тисяч 
гривень саме в цей напрям. Нещодавно 
чергову фінансову допомогу від Компа-
нії отримали спортсмени із с. Озеряни 
(Варвинський р-н, Чернігівська обл.).

Футбольна команда «Нива — Озе-
ряни» (с. Озеряни, Чернігівська обл.) 
добре відома за межами рідного села. 
Спортсмени встигли заявити про себе 
на численних районних та обласних 
чемпіонатах. І це не дивно, адже тутеш-
нє спортивне захоплення має тридцяти-
літню історію.

Футбольну традицію започаткували 
ще діди та батьки теперішніх учасників 
команди. І дуже тішить, що цей спорт 

донині не втрачає популярності. У фут-
бол грають і ветерани, і юніори.

Постійними спонсорами та поміч-
никами ФК «Нива — Озеряни» є під-
приємство «Дружба-Нова» (Кернел) та 
Благодійний фонд «Разом з Кернел». 
Компанія допомогла у придбанні спор-
тивної форми, систематично забезпе-
чує команду інвентарем та надає футбо-
лістам фінансову підтримку для участі в 
чемпіонатах різних рівнів.

— У літній період наші спортсмени 
брали участь у районних змаганнях, —
розповідає голова села Сергій Дмит-
ренко. — Щотижня відбувалися ігри 
в різних населених пунктах, а це хоч і 
невеликі, проте відчутні для учасників 
витрати, які з власної кишені не за-
вжди можна викласти. Тому назустріч 
команді в цьому питанні пішло підпри-
ємство «Дружба-Нова» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел», профінансу-
вавши транспортні послуги та оплату 
внесків за участь в іграх. За що ми 
дуже вдячні!

Таким чином, футболісти Озерян 
вкотре відстояли спортивну честь села 
на районному рівні, гідно провівши мат-
чі та довівши, що сільському спорту —
бути!

Спортсмени з Спортсмени з 

ФК «Нива — Озеряни» ФК «Нива — Озеряни» 

дякують підприємству дякують підприємству 

«Дружба-Нова» (Кернел) «Дружба-Нова» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» та БФ «Разом з Кернел» 

за систематичну підтримку за систематичну підтримку 

та допомогута допомогу

ЧЕРГОВА ПIДТРИМКА 
ФК «НИВА – ОЗЕРЯНИ»

ВIДНОВЛЮЄМО 
ВОДОПОСТАЧАННЯ 

В СЕЛАХ ВАРВИНЩИНИ

Зовсім інакшою є ситуація в селах Варвинського району Чернігівщини. Нещодавно завдяки 
плідній співпраці з підприємством «Дружба-Нова» (Кернел) та Благодійним фондом «Ра-
зом з Кернел» проведено ремонти водогонів із заміною насосного обладнання у Леляках 

та Озерянах. Очільники вказаних сіл поділилися з нами результатами реалізованих проектів.

КОМЕНТАР 

Сергій Дмитренко, голова Озерянської сільради

«Хотілося б подякувати підприємству «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за фі-
нансову допомогу, надану в процесі ремонту сільського водогону. Аграрії виділили кошти на 
придбання насосного обладнання та на оплату спецтехніки для його монтажу. У результаті було 
відновлено водопостачання для значної частини домогосподарств, а також дитячого садочка, 
Будинку культури, амбулаторії тощо».

КОМЕНТАР 

Наталія Бачиш, голова Леляківської сільради

«Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» уже не вперше приходять 
на поміч нашій громаді у вирішенні актуальних питань соціальної сфери. У вересні вийшло з 
ладу насосне обладнання водонапірної башти, яка забезпечувала якісне водопостачання для 
10 домогосподарств по вулиці Удайській села Леляки. Кернелівці оперативно відреагували на 
проблеми, допомогли придбати та встановити нові насоси. Додам, що раніше аграрії не раз 
допомагали у благоустрої, у придбаннi матерiалiв для проведення ремонтних робiт у бюджет-
них установах села. Також кернелiвцi придбали музичну апаратуру для Будинку культури, не 
раз забезпечували транспорт для творчих поїздок колективу художньої самодіяльності, виді-
лили кошти на сценічне вбрання для сільського ансамблю тощо. Дякуємо Кернел за всі добрі 
справи».

Для мешканців багатьох українських сіл доступ до сталого 

та безперебійного водопостачання все ще залишається 

проблематичним. За статистикою лише третина сільського 

населення країни користується якісним централізованим 

водопостачанням. Решта селян відчуває постійні 

незручності (поломки, перебої системи) або змушена 

використовувати інші джерела води — криниці, неглибокі 

свердловини.

  ІНФРАСТУРКТУРА 
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  ЦІКАВІ ПОДІЇ

ТАЛАЛАЇВЦI — 390!
30 вересня 2017 року село Талалаївка (Ніжинський р-н, 

Чернігівська обл.) відзначило 390-ту річницю від свого 

заснування. З цієї нагоди в Талалаївці було організоване 

справжнє святкове дійство, яке тривало протягом 

усього дня. Не оминули подію увагою й представники 

агропідприємства «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з 

Кернел», фінансово долучившись до його організації.

Із самого ранку активна громадськість зібралася біля Талалаївсь-
кої сільради. Звідти до герба села присутні пройшли урочистою 
ходою, котру очолили сільський голова Володимир Хоменко та 

очільники Ніжинського району.
Біля герба села отець Олексій відправив святковий молебень. 

Самі ж гуляння продовжились біля стадіону. Тут розташувались 
виставки із архівних фото, доробків місцевих майстрів, школярів, 
педагогів та вихованців дитячого садка. Працівники районного 
будинку культури та запрошенений із райцентру колектив «Кали-
нонька» організували для селян концертну програму. Також було 
вручено відзнаки громадським активістам і жителям, які зробили 
вагомий внесок у розвиток краю. А ще серед присутніх було ро-
зіграно безпрограшну лотерею, організовані батути для малечі, а 
всі бажаючі могли поласувати смачним пловом. Закінчилося свято 
запальною молодіжною дискотекою.

ДЕНЬ ВАРВИ З ПЕРЕКОПIВСЬКИМ 
ЯРМАРКОМ, ВЕЛОПРОБIГОМ 
ТА ПАРАДОМ ВИШИВАНОК

16 вересня 2017 року варвинці відзначали 74-ту 

річницю визволення Варвинщини від нацистських 

окупантів, День Варви, День партизанської слави. 

А також брали участь у Перекопівському ярмарку й 

фольклорному фестивалі «Немає кращої землі, 

ніж та, що зветься рідним краєм».

Урочистості розпочалися з велопробігу вулицями се-
лища та дитячого параду вишиванок. На місцевому 
стадіоні «Юність» відбувалися стилізовані мистецько-

розважальні дійства, Перекопівський ярмарок, виставка, 
присвячена популяризації державних символів України, та 
виставка-продаж виробів декоративно-прикладного, ужит-
кового мистецтва, плодів, квітів. Під час заходів свої здібності 
продемонстрували дитячі та юнацькі колективи.

— Святкові заходи тривали цілий день, але пройшли 
на одному диханні й залишили безліч приємних вражень, а 
також бажання працювати, творити задля розвитку рідно-
го краю, — коментує селищний голова Валентина Савер-
ська-Лихошва. — Хочу подякувати всім нашим спонсорам, 
які фінансово долучилися до організації дійства, зокрема 
підприємству «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел». Додам, що Компанія є нашим надійним помічником у 
вирішенні багатьох проблем та питань благоустрою, за фі-
нансування Кернел реалізовуються проекти, спрямовані на 
створення комфортних умов для місцевих мешканців.

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ СМТ ВАРВА (ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.) 

СВЯТКУВАЛИ ЯСКРАВО ТА ВЕСЕЛО. КОШТАМИ НА 

ОРГАНІЗАЦІЮ ЗАХОДУ ДОПОМОГЛА КОМПАНІЯ КЕРНЕЛ ТА 

БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ»

У ВЕРЕСНІ ЖИТЕЛІ ТАЛАЛАЇВКИ (НІЖИНСЬКИЙ Р-Н, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.) ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ СЕЛА, ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДІЙСТВА ТРАДИЦІЙНО ФІНАНСОВО ДОЛУЧИЛИСЯ ПІДПРИЄМСТВО «ДРУЖБА-НОВА» (КЕРНЕЛ) ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ»

СВЯТКУЄМО РАЗОМ!
Підтримувати традиції, знати історію й шанувати рідні місця 

допомагає святкування Дня села, коли традиційно заквітчуються 

оселі, люди йдуть одне до одного на гостину, бажаючи всім щастя і 

здоров’я. А під вечір скрізь лунають жарти, сміх, 

линуть українські пісні.
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ДОВIДКА

КЕРНЕЛ — найбільший у світі виробник 
та експортер соняшникової олії, про-
відний виробник і постачальник сіль-
ськогосподарської продукції з регіону 
Чорноморського басейну на глобальні 
ринки. Компанія щороку підтверджує 
беззаперечне лідерство в усіх на-
прямках діяльності, у регіонах присут-
ності та світових рейтингах. Протягом 
10 років акції Кернел торгують-
ся на Варшавській фондовій біржі. 
У 2011 році IPO Кернел було визна-
но найкращим у країнах Центральної 
та Східної Європи за всю історію цієї 
біржі. З року в рік Компанія лідирує в 
рейтингах найкращих роботодавців. 
У 2016-му Кернел визнано найбільш 
прозорою компанією галузі АПК від-
повідно до Індексу прозорості най-
більших компаній в Україні. У 2017 році 
Кернел успішно дебютував на ринку 
євробондів, розмістивши на Ірланд-
ській фондовій біржі п’ятирічні обліга-
ції. На частку Кернел припадає близько 
8% світового виробництва соняшнико-
вої олії. Торговельнi марки Компанії: 
«Щедрий дар», «Стожар», «Чумак До-
машня», «Чумак Золота». Свою про-
дукцію Кернел постачає в більш ніж 
60 країн світу, серед основних ринків 
збуту — Індія, країни Євросоюзу, Єги-
пет і Туреччина. Переробні потужності 
Кернел становлять 3,5 млн тонн на-
сіння соняшника на рік, що дозволяє 
отримувати 1,5 млн тонн соняшникової 
олії та близько 1,3 млн тонн соняш-
никового шроту. Iз 2010 року Кернел 
активно розвиває аграрний напрямок 
дiяльностi — сiльгоспвиробництво. 
Щороку Кернел постачає на міжнарод-
ні ринки приблизно 5 млн тонн кукуру-
дзи, пшениці, ячменю, сої та ріпаку, за-
куповуючи сільгосппродукцію у більш 
ніж п’яти тисяч виробників, а також 
вирощуючи власну продукцію на понад 
600 тис. га землі. Спiльно з вироб-
ничою дiяльнiстю проводиться тiсна 
спiвпраця з громадами сiл i малих мiст 
на територiї присутностi агропiдпри-
ємств Кернел. Основне завдання — фi-
нансово-матерiальна пiдтримка гро-
мадських iнiцiатив, соцiальної сфери 
населених пунктiв з метою пiдвищення 
рiвня життя та добробуту населення. У 
2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи Ком-
панiї об’єднали в програму пiдтрим-
ки територiальних громад «Разом з 
Кернел». Для реалiзацiї цiєї програми 
агропiдприємства Компанiї створили 
однойменний Всеукраїнський Благо-
дiйний фонд «Разом з Кернел».

У Чернiгiвськiй (Нiжинський, При-
луцький, Борзнянський, Варвинський, 
Срiбнянський, Сосницький, Талалаїв-
ський, Iчнянський райони), Сумськiй 
(Недригайлiвський та Роменський ра-
йони), Полтавськiй (Чорнухинський, Га-
дяцький, Лохвицький та Пирятинський 
райони) областях Компанiю пред-
ставляє пiдприємство «Дружба-Нова», 
що входить до складу Кернел з липня 
2013 року. На вказанi пiдопiчнi терито-
рiї поширюються й соцiальнi програми 
Благодiйного фонду.

  З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ 

ВIД САДОЧКА ДО ШКОЛИ З ДОБРИМИ СПРАВАМИ
Під час літнього періоду навчальні заклади сіл Чернігівщини, Сумщини та Полтавщини спільно з 

агропідприємством «Дружба-Нова» (Кернел) та Благодійний фонд «Разом з Кернел» активно готувалися 

до навчального року. Про результати такої співпраці ми вже розповідали Вам на шпальтах газети. 

Зокрема, фінансову підтримку від Компанії отримали навчальні заклади сіл Озеряни, Світличне, 

Кухарка (Варвинський р-н, Чернігівська обл.), Ряшки (Прилуцький р-н, Чернігівська обл.), Берестовець, 

Галайбине, Вільшане (Борзнянський р-н, Чернігівська обл.), а також село Глинськ (Роменський р-н, 

Сумська обл.) та смт Терни (Недригайлівський р-н, Сумська обл.). Сьогодні пропонуємо Вашій увазі 

чергові проекти Кернел, реалізовані з думкою про дітей. Подробиці — у нашій добірці.

У БЕЗУГЛIВЦI ВIДКРИВСЯ 
ДИТЯЧИЙ САДОЧОК

Дотепер на території Безуглівської сіль-
ради, що в Ніжинському районі Чер-
нігівщини, не існувало дошкільного 

навчального закладу. Тому цьогоріч свято 
Першого вересня для тамтешньої громади 
стало подвійним. Адже в новому навчально-
му році не лише учні переступили поріг шко-
ли, а й найменші мешканці села отримали 
можливість корисно та цікаво проводити час 
у стінах садочка.

— Це стало для нас справді важливою 
подією, — коментує очільниця села Людми-
ла Андрусенко. — Як не крути, а садочок є 
однією з найважливіших соціальних уста-
нов для сільських родин. Адже дитина про-
водить тут час із ровесниками, навчається 
й перебуває під постійним наглядом. Тому 
протягом декількох років ми спільними зу-
силлями намагалися вирішити це питання і 
тепер маємо результат.

Сьогодні садочок відвідують 26 діток. Тут 
створено всі необхідні умови для виховання 
та розвитку малечі. Не оминули увагою уро-
чисту подію й представники підприємства 
«Дружба-Нова» (Кернел) та Благодійного 
фонду «Разом з Кернел». До відкриття вони 
презентували закладу корисні подарунки 
— праску та пилосос.

— Кернелівці завжди відгукуються на 
наші запити й по можливості підтримують 
соціальну сферу, зокрема сільську освіту, — 
уточнює наша співрозмовниця. — У минулих 
роках аграрії виділяли кошти на пришкільний 
табір відпочинку, оплачували продукти для 
організації процесу харчування дітей тощо. 
Тому хочу подякувати Компанії за всі добрі 
справи. Переконана, що в подальшому ми 
спільно реалізуємо чимало корисних для 
села та його жителів справ.

ПIДТРИМКА СIЛЬСЬКИХ ШКIЛ ТА 
ДИТЯЧИХ САДОЧКIВ Є ОДНИМ 
IЗ ПРIОРИТЕТНИХ НАПРЯМКIВ 

СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ КОМПАНIЇ 
КЕРНЕЛ. ТАК, У 2016 РОЦI 

АГРОПIДПРИЄМСТВО «ДРУЖБА-НОВА» 
(КЕРНЕЛ) ТА БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД 
«РАЗОМ З КЕРНЕЛ» СПРЯМУВАЛИ 
ПОНАД 700 ТИС. ГРН В ОСВIТНЮ 
СФЕРУ СIЛ РЕГIОНУ. У ПЕРШОМУ 
ПIВРIЧЧI 2017-ГО НА ДОПОМОГУ 

ГАЛУЗI ВИДIЛЕНО БЛИЗЬКО 300 ТИС. 
ГРН. У МЕЖАХ ВСIЄЇ КОМПАНIЇ НА 
ПIДТРИМКУ ОСВIТИ В УКРАЇНСЬКИХ 
СЕЛАХ АГРОПIДПРИЄМСТВА КЕРНЕЛ 

ТА БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД ТОРIК 
ПЕРЕРАХУВАЛИ ПОНАД 4 МЛН ГРН.

Сьогодні в Охіньківській школі (с. Охіньки, Прилуцький р-н, 
Чернігівська обл.) навчається 71 учень, у тому числі шесте-
ро першокласників. Педагогічний та батьківський колективи 

закладу намагаються зробити все можливо для створення комфор-
тних, гідних умов для навчання дітей. Проте проблем залишається 
чимало. А все тому, що ошатна двоповерхова будівля, зведена не 
один десяток років тому, вимагає значних регулярних ремонтів та 
реконструкції.

— Одним із нагальних питань уже декілька років поспіль для нас 
залишається енергозбереження, — розповідає директор закладу 
Микола Марченко. — Важливою умовою для створення комфорту є 
встановлення сучасних металопластикових вікон. У нас їх налічуєть-
ся понад 50, та й величину вони мають понад 2 кв. м. Зрозуміло, що 
для заміни цих конструкцій знадобляться десятки тисяч гривень.

Після численних обговорень керівництво школи вирішило, що 
єдиним правильним способом вирішення цього питання є покроко-
ва заміна вікон. Підтримали таку ініціативу й підприємство «Дружба-
Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел», які вже другий рік поспіль 
фінансують цей процес.

У НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РIК — IЗ НОВИМИ ВIКНАМИУ НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РIК — IЗ НОВИМИ ВIКНАМИ

— Торік за кошти від Кернел ми замінили чотири вікна, цьогоріч 
у літній період — п’ять конструкцій, розташованих у найбільш холод-
ній, північній частині приміщення — у бібліотеці та навчальному кабі-
неті першокласників, — продовжує Микола Полікарпович. — Це  зна-
чно покращить атмосферу у приміщенні школи. Варто також додати, 
що кернелівці виділяли кошти й на проведення поточних ремонтів, а 
ще систематично надають пальне для поїздок учнів на конкурси та 
змагання. Переконаний, що поступово спільно з Кернел ми заміни-
мо решту конструкцій. Дякуємо Компанії за підтримку та увагу.

Педагогічний Педагогічний 

колектив та вихованці ДНЗ колектив та вихованці ДНЗ 

села Безуглівка села Безуглівка 

(Ніжинський р-н, (Ніжинський р-н, 

Чернігівська обл.) дякують Чернігівська обл.) дякують 

підприємству «Дружба-підприємству «Дружба-

Нова» (Кернел) Нова» (Кернел) 

за придбання за придбання 

потрібних для потрібних для 

закладу речейзакладу речей

За фінансування підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) За фінансування підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» у школі с. Охіньки (Прилуцький р-н, та БФ «Разом з Кернел» у школі с. Охіньки (Прилуцький р-н, 

Чернігівська обл.) встановлено металопластикові вікнаЧернігівська обл.) встановлено металопластикові вікна



Шановні читачі! Ми продовжуємо знайомити Вас 

на шпальтах видання із захопленнями пайовиків 

підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) — мешканців 

сіл Чернігівщини, Сумщини та Полтавщини. Адже саме 

народна творчість, яка народжується в українській 

глибинці, є джерелом збереження нашої самобутності, 

духовності та культури. Сьогодні до Вашої уваги —

історія про майстриню Олександру Іванівну Шкробу 

із с. Берестовець (Борзнянський р-н, 

Чернігівська обл.). Жінка вважає вишиванку одягом, 

а вишивання — найкращим бальзамом для душі.
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ОЛЕКСАНДРА ШКРОБА, ЖИТЕЛЬКА С. БЕРЕСТОВЕЦЬ 

(БОРЗНЯНСЬКИЙ Р-Н, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.), ПРЕЗЕНТУЄ СВОЇ ВИШИВАНІ ДОРОБКИ

  ПРОФЕСIОНАЛИ

Алла Петрівна Галімук 
 Посада: Посада: заступник головного бухгалтера на підприємстві «Дружба-Нова» (Кернел)заступник головного бухгалтера на підприємстві «Дружба-Нова» (Кернел)

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: 6 років 6 років

«Маючи певний професійний досвід, я вкотре переконуюся в тому, що 
ніколи не варто зупинятися на досягнутому. Протягом усього життя 
людина повинна вчитися, удосконалюватися, будувати свій шлях до 
успіху. Наразі я працюю на посаді заступника головного бухгалтера 
підприємства, яке має в обробітку понад 100 тис. га землі, входить 
до складу Компанії — лідера агропромислового комплексу нашої кра-
їни. Тому можна сказати, що я почала будувати свій шлях до успіху. 
Пам’ятаю, як після закінчення дев’яти класів середньої школи твердо 
вирішила навчатися в технікумі на бухгалтера. У мене завжди був по-
тяг до математики, легко давалися обрахунки. Потім була робота за 
спеціальністю у районній державній адміністрації та отримання вищої 

освіти за даним фахом. А тоді я влаштувалася на підприємство «Друж-
ба-Нова». Із 2013 року ми стали частиною компанії Кернел. Це чима-
ло змінило, у тому числі у моїй специфіці роботи. Запроваджено нові 
процедури, які дозволяють чітко регламентувати працю бухгалтера та 
всієї служби. Ми отримали достойну мотивацію, а головне — шанс збу-
дувати успішну кар’єру. І, як на мене, цей чинник є вирішальним для 
молодих кадрів, адже це можливість розвиватися разом з Компанією, 
отримувати нові знання, відчувати, що тебе цінують як спеціаліста. 
Це дає натхнення рухатися вперед та впевнено дивитися у майбутнє. 
Звісно, попереду багато планів та задумів, які, я переконана, вдасться 
втілити в реальність».

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

Ось такi вони, професiонали своєї справи — працiвники агропiдприємств Кернел, якi стоять на вартi перемог та досягнень, а вiдтак i 
прибутковостi Компанiї. Керiвництво Кернел переконане, що кожен працiвник має необхiднi здiбностi для того, щоб побудувати достойну 

кар’єру в улюбленiй Компанiї.

  НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

ВИШИВАНКА – ОДЯГ ДЛЯ ДУШI
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а«Не лінуйся, дівонько, рушники виши-

вати — буде чим гостей шанувати». 
А Олександра Іванівна й не лінува-

лася, тож коли виходила заміж у свої неповні 
17 років — усе своє придане вишила власни-
ми руками. А навчила її цього старша сестра.

Олександра почала вишивати з п’ято-
го класу, навіть свою першу роботу пам’ятає 
— то була картина, на якій вишита дівчина з 
лебедями. Майже все життя пропрацювала в 
рільничій бригаді і, бувало, прибігши на обід, 
не їсти сідала, а брала до рук голку та виши-
вала два-три хрестики. Удвох із чоловіком ви-
ростили двох синів, а зараз мають уже п’ятьох 
онуків. І для кожного з них — вишиті рушники. 
А ще в Олександри Іванівни є особливий руш-
ник Хліб-Сіль, який вона вишивала два місяці 
і за який давали дві тисячі гривень, але вона 
не продала.

А скільки своїх робіт просто подарувала 
рідним у Ніжин, Чернігів, на Кубань!

А скільки продавала шат, рушників, наво-
лочок, коли сільські дівчата виходили заміж!

А скільки дома ще тієї краси! І ліку їй 
нема!

І створюють руки за велінням серця красу, 
якій земних не досить слів! Коли Олександра 
вишиває, то часто згадує маму, яка так рапто-
во й рано померла — і котиться сльоза, бо так 
хочеться принаймні ще раз побачити маму, 
поговорити. І тоді ще завзятіше кладуться 
дрібненькі хрестики на полотно.

Олександра Іванівна уже п’ять років спі-
ває у фольклорному ансамблі «Берегиня». 

Колектив знають не тільки в районі, а навіть у 
місті Києві на «Фольк-music», де, до речі, «Бе-
региня» посіла перше місце серед ансамблів, і 
тепер учасники чекають на запрошення за на-
городою.

Тож хочеться побажати Олександрі Іва-
нівні не зупинятися на досягнутому, а йти тіль-
ки вперед.

Ось така вона, проста сільська жінка-бе-
региня.



712 жовтня 2017 року

  ДОБРИЙ ГОСПОДАР

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ НЕ ЛИШЕ ВИРОСТИТИ, А Й ЗБЕРЕГТИ
Щойно закінчується збір урожаю, виникає питання, як і де його зберігати протягом зими, адже на вирощування городини Ви витратили багато часу й сил, розраховуючи, 

що взимку зможете насолодитися плодами своєї праці. При дотриманні простих правил можна домогтися тривалого зберігання зібраного врожаю так, щоб овочі 

якомога довше не втрачали свого смаку та корисних властивостей. Про те, як правильно зберігати врожай узимку, де краще тримати коренеплоди, 

у яких умовах і скільки можна зберігати ті чи інші овочі, — у нашому матеріалі.

Морква

 Підготовка до зберігання. Викопувати моркву краще ви-
лами, щоб на плодах було якомога менше пошкоджень. Із ви-
копаної моркви зрізають бадилля й залишають коренеплоди на 
два тижні в затінку просихати при температурі 10-14 ºC. Протя-
гом цього часу у вас буде можливість визначити, яка моркви-
на зіпсована, і видалити її із загальної маси, призначеної для 
зберігання. Перед закладанням на зберігання коренеплоди 
опускають на півгодини у слабкий розчин марганцівки й потім 
дають їм висохнути. У дерев’яні ящики насипають шар річко-
вого піску завтовшки 2-4 см, укладають на нього шар моркви, 
потім згори знову насипають шар піску завтовшки 4-5 см, на 
який укладають шар моркви, і так доки не заповниться ящик. 
Коренеплоди в ящиках не повинні торкатися один одного. У 
кожну ємність поміщають не більше 15 кг моркви. Завершується укладання коренеплодів на зимівлю шаром піску. Замість 
піску можна використовувати тирсу або листя горобини.

 Як зберігати. Ящики з піском і морквою опускають у льох. Оптимальними умовами для зберігання вважаються темпе-
ратура 0…+4 ºC і вологість повітря близько 90%. Якщо температура вища, морква починає рости. Іноді моркву зберігають 
по 50 кг у щільних мішках із поліетилену, які не зав’язують, щоб уникнути утворення конденсату. Зберігання коренеплодів 
до весни у свіжому й соковитому стані здійснюють ще одним способом: у десятилітрове відро, до половини заповнене гли-
ною, доливають 4 л води, ретельно перемішують її з глиною і залишають на півдоби, потім знову додають воду, перемішу-
ють із глиняним розчином і дають настоятися вже добу, щоб суміш набула консистенції сметани. Шар моркви викладають у 
дерев’яну коробку, застелену поліетиленом, і заливають глиняним розчином, потім викладають наступний шар, який знову 
покривають рідкою глиною — цей спосіб консервує моркву, зберігаючи її зовнішній вигляд і смакові якості.

Буряк
 Підготовка до зберігання. Перед закладанням на 

зимівлю у буряків обрізають гичку, залишаючи лише 
2-3 сантиметри черешків, а також центральну розетку 
дрібного листя, потім коренеплоди складають рядами в 
ящик на пісок, пересипаючи кожен ряд шаром піску, тир-
си або торфу, як це роблять із морквою.

 Як зберігають. Ящики з посипаними піском (торфом, 
тирсою) буряками зберігають у погребі при температурі 
+2-3 ºC й вологості повітря 80-85%, зробивши в них не-
великі отвори і встановивши на підставку заввишки 15-
20 см. Не присувайте ящики впритул до стіни — повітря 
має циркулювати вільно.

Картопля

 Підготовка до зберігання. Перед тим як за-
кладати на зимівлю картоплю, її потрібно підготу-
вати: просушити протягом декількох днів у затінку, 
під навісом, при гарній вентиляції. Потім бульби 
сортують, відбраковуючи гнилі, зіпсовані та по-
шкоджені, і тільки після цього картоплю у сарай. У 
льох картоплю опускають, коли температура пові-
тря на вулиці опуститься до 3-5 ºC. Якщо це зроби-
ти раніше, вона зарано почне давати паростки.

 Як зберігати. Багато хто тримає картоплю, ви-
сипавши її в погребі на підлогу, проте краще по-
містити бульби в сітчасті ящики або контейнери 
з перфорацією в стінках для вентиляції, щоб до 
картоплин був доступ повітря. Висота такої тари 
повинна бути не більше 1 м, і встановлювати кон-
тейнери слід не на земляну підлогу, а на підставки 
заввишки 15 см. Від ящика до найближчої стіни 
або до іншого ящика витримується відстань не 
менше 20 см. Усі ці заходи вживаються для того, 
щоб повітря надходило до бульб у достатньому 
об’ємі й картопля не гнила. Можна пересипати 
бульб в ящиках сухою тирсою або подрібненим 
листям горобини: тирса вбирає зайву вологу, а 
фітонциди, які виділяє листя, вбивають шкідливі 
мікроби. Зверху ящики з картоплею накривають 
мішковиною, яку в міру накопичення вологи міня-
ють на суху. Під мішковину також можна покласти 
шарами хрін і буряк — від такого сусідства і коре-
неплоди не висохнуть, і картопля не намокне.

Капуста

 Підготовка до зберігання. Для зимівлі підходять вчасно зібрані середньостиглі, середньопізні та пізньостиглі сорти капусти, і 
найкраще збирати капусту з грядки, коли температура повітря на вулиці сягне +5-0 ºC — у цей час всередині головки сповільнюється 
газообмін. Зберігання капусти вимагає попередньої підготовки качанів. Качани прибирають із корінням, сортують, відбираючи тіль-
ки сухі та щільні. Головки, що таким характеристикам не відповідають, а також качани, що мають механічні пошкодження, зберігати 
не можна — вони можуть і самі згнити, і здорові головки заразити гниллю. Некондиційну капусту можна засолити. Перед тим як 
зберігати в підвалі капусту, з неї зрізають верхнє зелене листя та підсушують головки кілька днів на протязі в підвішеному стані.

 Як зберігати. Капусту тримають у підвалі в підвішеному до стелі стані, зв’язавши по два качани. Найкраще зберігати головки 
при температурі близько 0 ºC та дуже високій вологості повітря — майже стовідсотковій. Можна розкласти качани для зберіган-
ня в льоху на полицях або ґратках, видаливши коріння й обгорнувши 
кожну головку папером. Газета для обгортання не годиться, оскільки 
друкарська фарба містить шкідливі речовини. Можна покласти кожну 
головку в целофановий пакет разом із зіжмаканим папером. Узимку 
слід регулярно оглядати качани, що зберігаються, і видаляти листя, 
яке почало гнити. Можна використовувати спосіб попередньої об-
робки капусти глиняною бовтанкою: у розчин глини густиною тіста 
для оладок опускають качани, які потім підвішують у дворі для про-
сушування. Висохлі, оброблені глиною качани переносять у льох, де 
підвішують до стелі. Цікавий спосіб зберігання капусти придумали в 
Росії: у наскрізь продірявлені качани вставляють звичайні пластмасо-
ві бігуді, після чого поміщають капусту в льох або в холодильник, де 
притискають вантажем, який сприяє газообміну. Час від часу вантаж 
піднімають, а потім знову кладуть на капусту.

Цибуля

 Підготовка до зберігання. Збирають цибулю тоді, коли її листя лягає та починає жовтіти. Не чекайте повного всихання листя, 
оскільки можуть початися дощі, а цибуля після них погано зберігатиметься. Після збору цибулини просушують протягом тижня, 
потім обрізають із них пір’я, залишаючи шийку завдовжки 5 см. Протипоказане зберігання цибулі з верхнім шаром луски, а також 

тих цибулин, у яких виросла хоч одна стрілка. Небезпечною ознакою є дрібні 
мушки — якщо вони з’явилися, уважно передивіться цибулини і знайдіть гнилу.

 Як зберігати. Невелику кількість цибулі тримають у коробці з цибулевим 
лушпинням, яке не дасть цибулинам сохнути. Якщо врожай великий, розсип-
те цибулини на підлозі теплого сухого приміщення в один шар і зберігайте їх 
при температурі +18-20 ºC при вологості повітря 60-70%. Можна також три-
мати цибулю у дерев’яних ящиках, сітчастих мішках, у безрозмірних панчохах 
або сплетеною в коси у підвішеному стані, але в цьому випадку листя з цибулі 
не обрізають. Цибулю не можна зберігати в декілька шарів, оскільки від цього 
цибулини запотівають і псуються. Цибулинам, що зберігаються, потрібно за-
безпечити гарну вентиляцію. Ніколи не використовують для зберігання цибулі 
поліетиленові пакети.
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ДОРОГI ДРУЗI!
Газета «У кожен двiр» за сприяння компанiї Газета «У кожен двiр» за сприяння компанiї 

Кернел приймає вiтання з ювiлеями, днями Кернел приймає вiтання з ювiлеями, днями 
народження, святковими подiями!народження, святковими подiями!

Давайте разом дарувати щасливi митi, 
тепло та радiсть один одному!

ПЕРШI ДЕСЯТЬ ПРИВIТАНЬ ГАРАНТОВАНО 

ПОТРАПЛЯТЬ У ЧЕРГОВИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ!

Якщо Ви бажаєте привiтати на шпальтах видання 
своїх рiдних, ласкаво просимо до нас! Замовлення 

приймаються щодня за номерами: 

(066) 601-34-57, (068) 573-18-49!

Публiкацiя побажання стане приємним подарунком 
для Вашої близької людини. 

Привітання розміщуються безкоштовно.

ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ

БУХГАЛТЕР 

(смт Варва, Чернігівська обл.)

 Вища бухгалтерська освіта.

 Досвід роботи на аналогічній посаді — від 1 року.

 Упевнений користувач програми 1С 8.

АГРОНОМ 

(Чернігівська, Полтавська та Сумська обл.)

 Агрономічна освіта.

 Досвід роботи на земельній площі від 3 тис. га.

ТРАКТОРИСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА 

(Чернігівська, Сумська, Полтавська обл.)

 Досвід роботи на вітчизняній чи імпортній техніці.

ВОДІЙ 

(Чернігівська, Сумська, Полтавська обл.)

 Наявність посвідчення водія категорії Е.

ФАХІВЕЦЬ ВІДДІЛУ БЕЗПЕКИ 

(м. Ромни, Сумська обл.)

 Вища освіта (бажано юридична).

 Досвід роботи в правоохоронних органах (не 

менше 2 років).

ТРАКТОРИСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА 

(Чернігівська, Сумська, Полтавська обл.)

 Досвід роботи на вітчизняній чи імпортній техніці.

СТАРШИЙ ОХОРОННИК 
(ГРУПА ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ)

(Чернігівська, Сумська, Полтавська обл.)

 Середня спеціальна освіта.

 Відповідальність, оперативність, здатність швидко 

приймати рішення.

За довiдками звертатися 
за телефоном: 

(067) 462-45-54

Контактна особа: 
Ольга 

Хоменко

ШАНОВНI ОРЕНДОДАВЦI КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ!
Повідомляємо Вам про те, що Ви можете  поставити питання 

юристам компанії Кернел. Відповіді кваліфікованих фахівців 

на два найбільш актуальних запитання будуть опубліковані 

на шпальтах газети «У кожен двір». Тому, якщо Вам потрібна 

юридична консультація із земельних, майнових, спадкових питань, 

телефонуйте за номерами гарячої лінії:

РАЗОМ З КЕРНЕЛ КРАЩЕ ТА НАДІЙНІШЕ!

(066) 601-34-57, (068) 573-18-49, 
(093) 500-40-75!

ВIТАЄМО!
Колективи соціального 

та земельного відділу підприємства 

«Дружба-Нова» (Кернел) вітають 

іменинників вересня:

1 вересня —

ПАВЛА ВАСИЛЬОВИЧА ДЗЮБУ 

з м. Ніжина (Чернігівська обл.)

1 вересня — 

ІРИНУ ВАЛЕРІЇВНУ КЛИМЕНКО 

з смт Варва (Чернігівська обл.)

6 вересня — 

АЛЬВІНУ ВОЛОДИМИРІВНУ 

ПЛАКСІНУ 

з смт Варва (Чернігівська обл.)

17 вересня — 

ТЕТЯНУ ІВАНІВНУ ПУШТАРИК 

із смт Варва (Чернігівська обл.)

22 вересня — 

ВІКТОРА АНАТОЛІЙОВИЧА 

ГОРОБЦЯ 

з смт Варва (Чернігівська обл.)

29 вересня — 

СТАНІСЛАВА ГРИГОРОВИЧА 

МАРЙОХУ 

з с. Васьківці (Срібнянський р-н, 

Чернігівська обл.)

29 вересня — 

АЛЛУ МИКОЛАЇВНУ МАТУХНО 

з смт Варва (Чернігівська обл.)

29 вересня — 

МИХАЙЛА ОЛЕКСІЙОВИЧА 

ПЛАКСУ 

з с. Охіньки (Прилуцький р-н, 

Чернігівська обл.)

За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час. 

У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас.

Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

Колектив підприємства «Дружба-Нова» 
(Кернел) вітає іменинників жовтня — 

жителів смт Варва (Чернігівська обл.)
9 жовтня — 

ДАРИНУ ОЛЕКСАНДРІВНУ 
КРИЖАНІВСЬКУ

12 жовтня — 
ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛІВНУ СМІЛИК

13 жовтня — 
СЕРГІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА БІЛЯЄВА

18 жовтня — 
ТЕТЯНУ МИХАЙЛІВНУ МИРОНЕНКО

25 жовтня — 
ЮЛІЮ МИКОЛАЇВНУ КУЗЬМЕНКО

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться.

Хай буде істина проста:
Чим більше літ, тим більше щастя.

Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди в родині,

Журба щоб в безвість відійшла,
А радість жила в кожній днині.

12 вересня срібне весілля відзначила 
родина МИКОЛИ ТА ЛЮДМИЛИ ШЕШЕНІ 
із с. Мала Загорівка (Борзнянський р-н, 

Чернігівська обл.)

Срібне весілля — це казковий час!
Хай обдарує щастям вас,

Вік добра і вік кохання.
Тож приймайте привітання:

Будьте радісні, здорові,
Побажаємо любові,

Світла й радощів багато,
Щоб життя було, як свято!

З повагою, сільський голова й колектив 
сільської ради

22 вересня на весільний рушник стало 
подружжя МАКСИМА ТА ЯНИ ОСИПЕНКІВ 
із с. Мала Загорівка (Борзнянський р-н, 

Чернігівська обл.)

Під дзвони весільні в цей радісний час
Від щирого серця вітаємо Вас!

Ми хочемо Вам усіх благ побажати,
Щоб Ви були дружні, успішні, багаті!

Іще неодмінно щасливі, здорові,
Щоб жили завжди у ладу та любові!

Хай разом всі справи даються Вам легко,
Та гарні сюрпризи приносить лелека!

З любов’ю, батьки 


