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ДОБРИЙ ГОСПОДАРДОБРИЙ ГОСПОДАР
При дотриманні простих правил 

можна домогтися тривалого 
ЗБЕРІГАННЯ ЗІБРАНОГО 

ВРОЖАЮ так, аби він 
якомога довше не втрачав 

свого смаку та корисних 
властивостей. Про те, як 

правильно зберігати городину 
взимку, де краще тримати 

коренеплоди та інші овочі — 
у нашому матеріалі.

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 15 (15)
20 жовтня 2017 р.

Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї КернелНаталя Хвостова 

Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 
Директор Благодiйного фонду 

«Разом з Кернел»

IНIЦIАТИВАЦIКАВI ПОДIЇ
Гарною традицією для компанії 

Кернел та Благодійного 
фонду «Разом з Кернел» стало 

ВІДЗНАЧЕННЯ СПІЛЬНО З 
ПІДОПІЧНИМИ ГРОМАДАМИ 

ПОЛТАВЩИНИ, СУМЩИНИ 
ТА ХАРКІВЩИНИ ДНІВ 

НАРОДЖЕННЯ СІЛ. Загальний 
бюджет витрат кернелівців на такі 
святкування в літній період склав 

близько 100 тис. грн.

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!
У процесі підготовки чергового номера 

газети наша редакція щоразу замислюється 
над тим, як зробити його ще цікавішим для 
Вас. Переконані, що наші старання не прохо-
дять марно, і сьогоднішній випуск Ви, як за-
вжди, читатимете із задоволенням.

У осінній період громади сіл Полтавщи-
ни, Харківщини та Сумщини спільно з агро-
підприємствами «Вишневе-Агро» (Кернел), 
«Юнігрейн-Агро» (Кернел), «Україна» (Кернел), 
«Говтва» (Кернел), «Аршиця» (Кернел), «Друж-
ба» (Кернел), «Мрія» (Кернел), «Краснопавлів-
ський КХП» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
зуміли реалізувати чимало важливих соціальних 
проектів. Приводили до ладу дороги, відновлю-
вали водопостачання, проводили ремонтні ро-
боти у школах, відзначали Дні села тощо.

Важливими для жителів сіл регіону стали 
проекти з покращення благоустрою та інфра-
структури, які реалізовано за фінансування 
Кернел. Зокрема, підприємство «Україна» 
(Кернел) та Благодійний фонд допомогли 
громаді с. Зайці (Котелевський р-н, Полтав-
ська обл.) вирішити проблему з одержанням 
дозволу на користування водою. А підприєм-
ство «Мрія» (Кернел) направило кошти на при-
дбання насосного обладнання для водогону 
с. Чернігівське (Лозівський р-н, Харківсь-
ка обл.). Це дозволило мешканцям вказаних 
населених пунктів отримали якісне водопос-
тачання.

Жителі Тарандинцівської (Лубенський р-н)
та Малютинської (Пирятинський р-н) сільрад 
на Полтавщині вдячні кернелівцям за фінансу-
вання ремонту  дорожнього покриття. Завдяки 
спільним зусиллям місцевої влади та орендаря 
транспортні артерії стали більш комфортними 
та безпечними для проїзду. Деталями поділи-
лися очільники сіл.

Не оминули представники Компанії ува-
гою й сферу духовності. Підприємство «Говт-
ва» (Кернел) спільно з БФ «Разом з Кернел» 
направили кошти на завершення ремонтних 
робіт у Свято-Михайлівській церкві смт Реше-
тилівка (Полтавська обл.). До речі, Кернел уже 
не вперше допомагає цьому храму.

Продовжила Компанія турбуватися й про 
сільську освіту. Так, кернелівці надали кошти 
на проведення поточних ремонтних робіт у 
школі с. Маячка (Новосанжарський р-н, Пол-
тавська обл.). Для садочка с. Білоусівка (Чор-
нухинський р-н, Полтавська обл.) було при-
дбано побутову техніку, а в ДНЗ c. Шевченкове 
(Сахновщинський р-н, Харківська обл.) заку-
плено холодильник. Детальніше про проекти 
читайте в номері.

Крім того, підприємство «Мрія» (Кернел) 
та Благодійний фонд допомогли у придбанні 
спортивної форми для футбольної команди 
Царедарівської сільради та взяли фінансову 
участь у проекті реконструкції тренажерного 
залу на території Чернігівської сільради (Ло-
зівський р-н, Харківська обл.). А ще разом із 
Кернел проведено Дні села в низці населених 
пунктів Полтавщини та Харківщини.

Традиційно у випуску Ви знайдете корисні 
поради, новини, вакансії Компанії, а також іс-
торії тих, хто будує своє 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 дитсадків є одним із 

пріоритетних напрямків соціальної політики компанії Кернел. 

Так, у 2016 році агропідприємства компанії Кернел з 

Полтавщини, Сумщини, Харківщини та Благодійний фонд 

«Разом з Кернел» спрямували понад 1 млн 100 тис. грн у 

освітню сферу сіл регіону. За перше півріччя поточного 

року цей показник склав близько 660 тис. грн. У межах всієї 

Компанії на підтримку освіти в українських селах Кернел 

та Благодійний фонд торік спрямували понад 4 млн грн. 

Сьогодні ми поговоримо про чергові добрі справи кернелівців, 

реалізовані з думкою про підростаюче покоління.

Агропідприємства Кернел 
та БФ «Разом з Кернел» допомогли 

реалізувати КОРИСНІ ПРОЕКТИ 
ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО СПОРТУ 

ХАРКІВЩИНИ. Зокрема, 
придбали форму для футбольної 

команди Царедарівської 
сільради, а також взяли фінансову 

участь у проекті реконструкції 
тренажерного залу на території 

Чернігівської сільради.

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

Харківська обл. 2911,6 104,4 2,4 24,8 917,9 100,2 295,6 99,3

* 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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  ЦІКАВІ ПОДІЇ

Гарною традицією для компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» стало 
відзначення спільно з підопічними громадами Полтавщини, Сумщини 
та Харківщини Днів народження сіл. У літній період кернелівці надава-

ли фінансову допомогу для організації подібних урочистостей у Покровсь-
кому, Шкурупіях, Білоконях, Михнівці (Решетилівський р-н, Полтавська 
обл.), Лівенському, Маячці, Малій Перещепині, Пологах, Пристанційному, 
Писарівці (Новосанжарський р-н, Полтавська обл.), Морозах, Прощура-
дах, Просяниківці, Кунівці, Світлогірському, Деменках, Вишневому (Кобе-
ляцький р-н, Полтавська обл.), Артелярщині (Зіньківський р-н), Черняківці 
(Чутівський р-н, Полтавська обл.), Василівці (Семенівський р-н, Полтавсь-
ка обл.) та Царедарівці (Лозівський р-н, Харківська обл.). Тоді загальний  
бюджет витрат Компанії склав близько 100 тис. грн.

У осінній період разом з Кернел Дні народження відзначили села 
Кирилівка та Петрівка (Красноградський р-н, Харківська обл.), Кізлівка 
(Чорнухинський р-н, Полтавська обл.), Калайдинці (Лубенський р-н, Пол-
тавська обл.), Броварки (Глобинський р-н, Полтавська обл.) та Денисівка 
(Оржицький р-н, Полтавська обл.). Агропідприємства Компанії та Благо-
дійний фонд також направили кошти для проведення свят у вказаних на-
селених пунктах. 

СВЯТКУЄМО РАЗОМ
Підтримувати звичаї, знати історію й шанувати рідні місця допомагає 

святкування Дня села, коли традиційно заквітчуються оселі, люди йдуть 

одне до одного на гостину, бажаючи всім щастя та здоров’я. А під вечір 

скрізь лунають жарти, сміх, линуть українські пісні.

17 вересня, у День визволення Кирилівки, ми відзначаємо й День 
народження села. Цьогоріч свято розпочалося з концерту та урочис-

тої частини у місцевому Будинку культури. Були присутні представники 
районної влади, депутатського корпусу, а також представник підпри-
ємства «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» В’ячеслав Вакуленко. 
До речі, саме Компанія направила кошти на вирішення організаційних 
питань — на оплату виступу ансамблю «Червона калина», на придбан-
ня продуктів харчування для смачного частування всіх присутніх. Також 
аграрії допомогли з підвезенням жителів. Співпрацею з кернелівцями 
ми задоволені, вони чують наші потреби, не стоять осторонь життя 
громади. І це не перше свято, яке допомагають влаштовувати аграрії. 
До Дня захисту дітей Кернел оплачував роботу атракціонів, а також 
придбав безмежну кількість солодкої вати для малечі.

Тетяна Нерушенко, голова Кирилівської сільради 

Ми відзначаємо День села 
9 жовтня. Не став винятком 

і цей рік. Нам вдалося провес-
ти гарне свято. Була урочис-
та частина з нагородженням 
місцевих жителів, концертна 
програма, виступи гостей. 
Фінанси для проведення за-
ходу надало підприємство 
«Вишневе-Агро» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел». До 
речі, аграрії завжди допома-
гають нам у цій справі. Цьо-
горіч кошти від кернелівців 
ми спрямували на придбання 
подарунків для наймолодших 
жителів, тих мешканців, які 
пішли на заслужений відпочи-
нок, подружжів, які відзначили 
золоте та срібне весілля, но-
востворених сімей. Також під 
час урочистостей від Компанії 
було вручено електродуховку 
для нашого дитячого садочка 
«Казка». Варто додати, що з 
Кернел ми маємо гарний до-
свід співпраці. Компанія  на-
дає систематичну підтримку 
закладам освіти, допомагає 
у благоустрої. Наприклад, у 
поточному році були виділені 
кошти на ремонт водогону. 
Дякуємо аграріям за увагу 
до потреб громади.

Олександр Симчина, голова Дени-

сівської сільради

7 жовтня в Калайдинцях святкували  День народження села. Традиційно на урочистостях були присутні 
представники компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел». Валентина Пищида, Керівник відділу соціальної 

політики Кернел у регіоні, привітала мешканців зі святом, побажала всіляких гараздів та мирного неба. По-
тім Валентина Григорівна передала грошовий сертифікат для нашого Будинку культури. Крім того, Компа-
нія направила фінансову підтримку й на саму організацію дійства. У рамках заходу ми привітали почесних 
жителів села, ветеранів праці, силами місцевої художньої самодіяльності — народного ансамблю «Вер-
биченька» — провели концерт, потім було розіграно лотерею. А дбайливі господині пригощали селян та 
гостей свята смачними варениками та кулешем. Ввечері на молодь чекала запальна дискотека. Додам, що 
влітку подібні заходи за фінансової підтримки Кернел ми провели ще у трьох селах сільради — Халенцях, 
Лушниках та Хитцях. Дякую аграріям за допомогу.

Василь Ґава, голова Калайдинцівської сільради

З підприємством «Юнігрейн-Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» ми маємо налагоджену співпрацю та поро-
зуміння. Аграрії по можливості підтримують соціальну сферу та благоустрій. До Дня села Компанія допомогла 

з придбанням подарунків для дітей. Проте більш вагомим подарунком для громади став придбаний за кошти від 
Кернел котел для обігріву актової зали нашого Будинку культури. Приміщення закладу введено в експлуатацію ще в 
1960-х роках, у 1990-х тут вийшла з ладу система обігріву. Тепер завдяки кернелівцям ми зробили перший крок 
до процесу відновлення опалення. Щиро дякуємо Компанії за небайдужість до наших проблем.

Олексій Пиркало, голова Броварківської сільради 

23 вересня громада Петрівки відзначила 335-річчя заснування 
села. Було організовано цікаву концертну програму, працювали 

батути, сільській малечі роздавали солодку вату, тривали змагання 
з настільного тенісу. Під час урочистостей серед жителів розіграно 
лотерею з корисними презентами. Саме підприємство «Мрія» (Кер-
нел) надало подарунки для розіграшу — тюки сіна та соломи, а також 
двох теляток. Після урочистостей та концерту всі бажаючі могли по-
ласувати смаколиками. Хотілося б щиро подякувати Кернел за їхнє 
фінансове сприяння у проведенні заходу. Крім того, зазначу, що якби 
не допомога аграріїв, свята могло б і не бути. Адже за день до цього 
у нас були сильні пожежі, а завдяки оперативності представників 
Компанії у їхньому гасінні вогонь не наробив значної біди.

Анатолій Бакай, голова Петрівської сільради

Свято села у Броварках (Глобинський р-н, Свято села у Броварках (Глобинський р-н, 

Полтавська обл.) пройшло за фінансової підтримки Полтавська обл.) пройшло за фінансової підтримки 

підприємства «Юнігрейн-Агро» (Кернел) підприємства «Юнігрейн-Агро» (Кернел) 

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

День народження с. Калайдинці (Лубенський р-н, День народження с. Калайдинці (Лубенський р-н, 

Полтавська обл.). Свято відбулося за фінансового Полтавська обл.). Свято відбулося за фінансового 

сприяння Кернелсприяння Кернел

Кирилівська громада (Красноградський р-н, Кирилівська громада (Красноградський р-н, 

Харківська обл.) вдячна Кернел Харківська обл.) вдячна Кернел 

за допомогу у проведенні Дня селаза допомогу у проведенні Дня села

У Петрівці  (Красноградський р-н, У Петрівці  (Красноградський р-н, 

Харківська обл.) День села Харківська обл.) День села 

відсвяткували разом з Кернелвідсвяткували разом з Кернел
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  БЛАГОУСТРІЙ

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — найбільший у світі виробник 
та експортер соняшникової олії, провідний 
виробник і постачальник сільськогосподар-
ської продукції з регіону Чорноморського 
басейну на глобальні ринки. Кернел що-
року підтверджує беззаперечне лідерство 
в усіх напрямках діяльності, у регіонах при-
сутності та світових рейтингах. Протягом 
10 років акції Компанії торгуються на Вар-
шавській фондовій біржі. У 2011 році IPO 
Кернел було визнано найкращим у країнах 
Центральної та Східної Європи за всю істо-
рію цієї біржі. З року в рік Компанія лідирує 
в рейтингах найкращих роботодавців. У 
2016-му Кернел визнано найбільш прозо-
рою Компанією галузі АПК відповідно до 
Індексу прозорості найбільших компаній в 

Україні. У 2017 році Кернел успішно дебютував 
на ринку євробондів, розмістивши на Ірланд-
ській фондовій біржі п’ятирічні облігації. На 
частку Кернел припадає близько 8% світового 
виробництва соняшникової олії. Торговель-
нi марки Компанії: «Щедрий дар», «Стожар», 
«Чумак Домашня», «Чумак Золота». Свою про-
дукцію Кернел постачає в більш ніж 60 країн 
світу, серед основних ринків збуту — Індія, 
країни Євросоюзу, Єгипет і Туреччина.

Переробні потужності Кернел становлять 
3,5 млн тонн насіння соняшника на рік, що до-
зволяє отримувати 1,5 млн тонн соняшникової 
олії та близько 1,3 млн тонн соняшникового 
шроту. Iз 2010 року Кернел активно розвиває 
аграрний напрямок дiяльностi — сiльгосп-
виробництво. Щороку Кернел постачає на 
міжнародні ринки приблизно 5 млн тонн ку-
курудзи, пшениці, ячменю, сої та ріпаку, заку-

повуючи сільгосппродукцію у більш ніж п’яти 
тисяч виробників, а також вирощуючи власну 
продукцію на понад 600 тис. га  землі.

Спiльно з виробничою дiяльнiстю прово-
диться тiсна спiвпраця з громадами сiл i малих 
мiст на територiї присутностi агропiдприємств 
Кернел. Основне завдання — фiнансово-мате-
рiальна пiдтримка громадських iнiцiатив, соцi-
альної сфери населених пунктiв з метою пiдви-
щення рiвня життя та добробуту населення.

У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи Компа-
нiї об’єднали в програму пiдтримки територi-
альних громад «Разом з Кернел». Для реалi-
зацiї цiєї програми агропiдприємства Компанiї 
створили однойменний Всеукраїнський Бла-
годiйний фонд «Разом з Кернел».

У Полтавській області Компанія обробляє 
понад 90 тис. га землі в Зіньківському, Коте-
левському, Чутівському, Решетилівському, 

Кобеляцькому, Новосанжарському, Ко-
зельщинському, Глобинському, Гребінків-
ському, Пирятинському, Чорнухинському, 
Кременчуцькому, Лубенському, Семенів-
ському, Оржицькому районах та представ-
лена підприємствами «Вишневе-Агро», 
«Юнігрейн-Агро», «Говтва», «Україна», АФ 
«Аршиця». На Харківщині Кернел обробляє 
понад 30 тис. га землі в Лозівському, Пер-
вомайському, Сахновщинському, Кегичів-
ському, Нововодолазькому, Красноград-
ському та Балаклійському районах області 
(підприємства «Мрія», «Краснопавлівський 
КХП»). У Сумській області інвестор пред-
ставлений підприємством «Дружба», що 
обробляє поля у Великописарівському 
районі. На вказані підопічні території по-
ширюються й соціальні програми Благодій-
ного фонду.

Зовсім інакшою є ситуація в селах, де працюють 
агропідприємства компанії Кернел. Нещодавно 
підприємство «Україна» (Кернел) та Благодійний 

фонд «Разом з Кернел» допомогли громаді с. Зайці (Ко-
телевський р-н, Полтавська обл.) вирішити проблему з 
отриманням дозволу на користування водою. А підпри-
ємство «Мрія» (Кернел) направило кошти на придбання 
насосного обладнання для водогону с. Чернігівське (Ло-
зівський р-н, Харківська обл.). Детальніше розповісти 
про проекти люб’язно погодилися очільники сільрад.

Віра Миколаївна Олефір, голова Микілківської сіль-
ради, до складу якої входить с. Зайці, підкреслює, що 
Кернел уже традиційно допомагає отримати дозвільний 
документ, який підтверджує право селян на користуван-
ня водою.

— За українським законодавством кожні п’ять років 
ми повинні отримувати відповідний дозвіл, — уточнює 
наша співрозмовниця. — Його оформлення вимагає 
коштів. Минулого разу кернелівці вже оплачували такі 
витрати. Цьогоріч знову не відмовили, направивши на 
вирішення питання 12,5 тис. грн. У результаті близько 

50 домогосподарств села матимуть законну підставу на 
безперебійне водопостачання.

У свою чергу, Тетяна В’ячеславівна Максюта, голо-
ва Чернігівської сільради, наголошує на тому, що співп-
раця з Кернел завжди гарантує якісний результат, а до-
помога аграріїв є дієвою та вкрай потрібною.

— Коли сталася поломка насосного обладнання 
станції, яка забезпечує водою місцевий дитячий садо-
чок, вісім багатоквартирних будинків та приватний сек-
тор (вулиці Житомирська та Студентська), ми вирішили 
звернутися за фінансовою допомогою до Кернел, —
коментує Тетяна В’ячеславівна. — І дуже вдячні, що в 
Компанії нас вкотре почули та підтримали, виділив-
ши кошти на придбання нового насоса. Відтак понад 
400 мешканців села зможуть і надалі користуватися 
централізованим водопостачанням. Окрему подяку 
хочу висловити керівництву Кернел у регіоні, зокрема 
Юрію Кондратенку, Олександру Дейку, В’ячеславу Ва-
куленку — за те, що вони справді піклуються про своїх 
пайовиків, за розуміння, за те, що допомагають і корис-
ними справами, і добрим словом.

Для мешканців багатьох українських сіл доступ до стабільного та 

безперебійного водопостачання усе ще залишається проблематичним. 

За статистикою лише третя частина сільського населення країни користується 

якісним централізованим водопостачанням. Решта селян відчуває постійні 

незручності (поломки, перебої системи) або змушена використовувати інші 

джерела води — криниці, неглибокі свердловини.

ВИРIШУЄМО ПРОБЛЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

РЕМОНТИ ДОРIГ 
ТРИВАЮТЬ

Відновлення дорожнього покриття — 

завжди проблема, особливо 

якщо йдеться про транспортні 

артерії, розташовані на території 

сіл. Покроково вирішувати її 

сільським громадам допомагають 

агропідприємства компанії Кернел 

та БФ «Разом з Кернел». У минулому 

випуску газети ми розповідали про 

те, як за фінансування підприємства 

«Вишневе-Агро» (Кернел) та 

Благодійного фонду ямкові ремонти 

асфальтового покриття пройшли 

на території Бієвецької сільради 

(Лубенський р-н, Полтавська обл.) 

та Почаївської сільради (Гребінківсь-

кий р-н, Полтавська обл.). Тоді бюджет 

витрат Кернел становив 160 тис. грн.

Наразі маємо чергові проекти з покра-
щення дорожнього покриття в селах 
Полтавщини, реалізовані за фінансу-

вання Компанії на території Тарандинцівської 
сільради (Лубенський р-н) та Малютинської 
сільради (Пирятинський р-н). На них витраче-
но понад 77 тис. грн.

КОМЕНТАР 

Анатолій Тітенко, голова Тарандинцівської сільради

«Завдяки порозумінню та якісній співпра-
ці влади та соціально відповідальних під-
приємств нам вдалося впорядкувати 780 м
дорожнього покриття, залити проблемні ді-
лянки асфальтобетоном. Левову частку ви-
трат взяв на себе сільський, обласний та 
державний бюджети. Загальний кошторис 
витрат ремонтних робіт становить близько 
750 тис. грн. Не відмовили в допомозі й  кер-
нелівські аграрії. Компанія спрямувала на 

вказані роботи майже 40 тис. грн. За що гро-
мада щиро вдячна орендарю».

КОМЕНТАР 

Юрій Вірченко, голова Малютинської сільради

«Через село Малютинці проходить близько 
7 км шляху обласного значення. Ця транспорт-
на артерія перебувала у вкрай занедбаному 
стані. Місцями ями були по коліна. Уже протя-
гом двох років ми проводимо на даній ділянці 

ремонтні роботи. За цей час бюджет витрат 
склав 490 тис. грн. Залучаються здебільшого 
кошти з обласного бюджету, від агровироб-
ників регіону. Торік підприємство «Вишне-
ве-Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
виділило майже 50 тис. грн на цю справу, цьо-
горіч сума фінансової участі Компанії склала 
37,5 тис. грн. Дякуємо всім тим, хто долуча-
ється до проекту, допомагає вирішувати про-
блему бездоріжжя в українських селах».

Підприємство «Мрія» Підприємство «Мрія» 

(Кернел) та БФ «Разом з (Кернел) та БФ «Разом з 

Кернел» направили кошти Кернел» направили кошти 

на придбання насосного на придбання насосного 

обладнання для водогону обладнання для водогону 

с. Чернігівське с. Чернігівське 

(Лозівський р-н, (Лозівський р-н, 

Харківська обл.)Харківська обл.)
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  З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ 

ВIД САДОЧКА ДО ШКОЛИ З ДОБРИМИ СПРАВАМИ
Під час літнього періоду навчальні заклади сіл Полтавщини, Сумщини та Харківщини спільно з агропідприємствами «Вишневе-

Агро» (Кернел), «Юнігрейн-Агро» (Кернел), «Мрія» (Кернел), «Краснопавлівський КХП» (Кернел), «Україна» (Кернел), «Говтва» 

(Кернел), «Аршиця» (Кернел), «Дружба» (Кернел) та Благодійним фондом «Разом з Кернел» активно готувалися до навчального 

року. Про результати такої співпраці ми вже розповідали Вам на шпальтах газети. Навчальний рік почався, тож сьогодні 

пропонуємо Вашій увазі чергові добрі справи Кернел, реалізовані з думкою про дітей. 

У вересні кернелівці надали кошти на 
проведення поточних ремонтних ро-
біт у школах с. Чевельча (Оржиць-

кий р-н, Полтавська обл.) та с. Маячка (Но-
восанжарський р-н, Полтавська обл.).  Для 
садочка с. Білоусівка (Чорнухинський р-н, 
Полтавська обл.) було придбано побутову 
техніку, а в дошкільний навчальний заклад 
c. Шевченкове (Сахновщинський р-н, Хар-
ківська обл.) закуплено холодильник. Також 
надано паливно-мастильні матеріали для 
поїздки дітей Старовірівської сільради (Но-
воводолазький р-н, Харківська обл.) до цир-
ку в м. Харків. Подробиці — у коментарях.

КОМЕНТАР 

Анатолій Швець, голова Білоусівської сільради 

«Цьогоріч  на території нашої сільради від-
крито дошкільний навчальний заклад. Це 
стало важливою подією для громади. Як не 
крути, а садочок є однією з найважливіших 
соціальних установ для сільських родин. 
Адже дитина тут проводить час із ровесни-
ками, навчається та перебуває під постійним 
наглядом. Протягом декількох років ми спіль-
ними зусиллями намагалися вирішити це пи-
тання і тепер маємо результат. До відкриття 
підприємство «Вишневе-Агро» (Кернел) 
спільно з БФ «Разом з Кернел» презентува-
ли вихованцям закладу корисні подарунки —
електрообігрівач, плиту та праску. Ці речі 
необхідні для створення комфортних умов 
перебування малечі в садочку. Тому дякуємо 
аграріям за надану допомогу».

КОМЕНТАР 

Катерина Майстренко, завідувач ДНЗ села Шевченкове

«З підприємством «Мрія» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел» ми маємо гарний досвід 
співпраці. Компанія допомагає вирішува-
ти чимало проблем закладу. Так, у минулі 

періоди аграрії допомогли нам у придбанні 
пральної машинки, електроплити, штучної 
ялинки, яка використовується під час ново-
річних ранків, а також у спорудженні ігрового 
майданчика. Традиційними є новорічні пода-
рунки — солодощі для дітей. Тож, коли з ладу 
вийшов холодильник, ми вкотре вирішили 
звернутися до Компанії. І нас почули, виділили 
кошти на придбання нового пристрою. Дяку-
ємо кернелівцям за всі добрі справи й за те, 
що допомагають створювати гідні умови для 
32 вихованців закладу».

КОМЕНТАР 

Таїсія П’явка, голова Маячківської сільради

«Влітку за кошти, отримані за оренду землі, а 
також виділені з районного бюджету, ми вста-
новили 22 металопластикових вікна у нашій 
школі. Після заміни конструкцій незакритим 

Влітку фінансову підтримку від агропідприємств компанії Кернел та БФ «Ра-

зом з Кернел» отримали Біляївський НВК (Первомайський р-н, Харківсь-

ка обл.), Вишнівська ЗОШ (Оржицький р-н, Полтавська обл.), Мелехівський 

НВК, Кізлівська ЗОШ (Чорнухинський р-н, Полтавська обл.), Чорнухинська ЗОШ 

та Чорнухинський ДНЗ (смт Чорнухи, Полтавська обл.), Лівенська ЗОШ та По-

логівський НВК (Новосанжарський р-н, Полтавська обл.), Братеничанський НВК 

(Решетилівський р-н, Полтавська обл.), Світлогірська ЗОШ та Іванівська ЗОШ 

(Кобеляцький р-н, Полтавська обл.), Великописарівська ЗОШ та Великописа-

рівський ДНЗ (смт Велика Писарівка, Сумська обл.), Полтавський НВК (Лозів-

ський р-н, Харківська обл.), Михнівська та Калайдинцівська ЗОШ (Лубенсь-

кий р-н, Полтавська обл.), Максимівський НВК (Кременчуцький р-н, Полтавсь-

ка обл.), Савинська та Величківська ЗОШ (Оржицький р-н, Полтавська обл.), 

Броварківська та Бабичівська ЗОШ (Глобинський р-н, Полтавська обл.), а також 

Василівська ЗОШ (Семенівський р-н, Полтавська обл.). Бюджет витрат Компа-

нії на вирішення проблем вищевказаних закладів склав понад 550 тис. грн.

Вихованці дитячого садочка Вихованці дитячого садочка 

с. Шевченкове (Сахновщинський р-н, с. Шевченкове (Сахновщинський р-н, 

Харківська обл.) дякують підприємству Харківська обл.) дякують підприємству 

«Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 

за корисний подарунок — новий за корисний подарунок — новий 

холодильникхолодильник

Поїздка дітей зі Старовірівської сільради Поїздка дітей зі Старовірівської сільради 

(Нововодолазький р-н, Харківська обл.) (Нововодолазький р-н, Харківська обл.) 

до харківського цирку. Кернел забезпечив до харківського цирку. Кернел забезпечив 

транспортні послугитранспортні послуги

лишилося питання відкосів. Підприємство 
«Аршиця» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
направили кошти на цю справу. За що їм вели-
ка подяка. Варто також додати, що аграрії по 
можливості фінансують важливі для громади 
проекти. Зокрема, було придбано апаратуру 

в місцевий Будинок культури, надавалися 
транспортні послуги з підвезення учнів, фі-
нансувалося проведення свят, у тому числі 
Дня села. Переконана, що в майбутньому 
співпраця з Кернел стане ще міцнішою та 
принесе позитивні зміни для громади».

  ІНІЦІАТИВА

СIЛЬСЬКОМУ СПОРТУ СКАЖЕМО: «ТАК!»
Одним із пріоритетних напрямків соціальної 

політики компанії Кернел є підтримка 

спортивних ініціатив у підопічних селах. Щороку 

агропідприємства Компанії спільно з БФ «Разом 

з Кернел» інвестують сотні тисяч гривень у 

сільський спорт. Йдеться про фінансування 

турнірів, змагань, придбання спортивного 

інвентарю для футбольних, волейбольних, 

баскетбольних команд, ремонти спортивних 

залів та благоустрій стадіонів.

Нещодавно агропідприємства 
Кернел та БФ «Разом з Кернел» 
допомогли реалізувати корисні 

для сільського спорту проекти. Зокре-
ма, придбали спортивну форму для 
футбольної команди Царедарівської 
сільради, а також взяли фінансову 
участь у проекті реконструкції трена-
жерного залу на території Чернігівської 
сільради (Лозівський р-н, Харківсь-
ка обл.). Крім того, Компанія допомог-
ла в оплаті членських внесків для уча-
сті спортсменів с. Денисівка (Оржиць-
кий р-н, Полтавська обл.) у спортивних 
змаганнях. Кернел направив на ці про-
екти 49 тис. грн.

КОМЕНТАР 

Юрій Попович, голова Царедарівської сільради

«Приємно, що з кожним роком фут-
бол у нас набирає популярності. Наші 
спортсмени встигли заявити про себе 
на численних районних змаганнях. 
Сільська влада завжди підтримує всі 
їхні ініціативи. А нещодавно підтрим-
ку надав і наш орендар, підприєм-
ство «Мрія» (Кернел), яке спільно з 
БФ «Разом з Кернел» придбало комп-
лекти футбольної форми на суму понад 
15 тис. грн. Додам, що форма не мі-
нялася більше трьох років, відтак зро-

зуміло, що, виходячи на поле, спортс-
мени мали не надто презентабельний 
вигляд. Тепер ситуацію виправлено. 
Переконаний, що нова форма з лого 
Кернел стане початком нових успі-
хів та перемог команди. Футболістам 
зичу побільше забитих голів у ворота 
суперників. А кернелівцям вдячний за 
підтримку й за те, що завжди стоять на 
варті потреб нашої громади.

КОМЕНТАР 

Тетяна Максюта, голова Чернігівської сільради

«Цьогоріч наша сільська рада взяла 
участь у міні-проекті «Здорова молодь —
здорова нація». Ми розпочали процес 
реконструкції котельні під спортивну, а 
точніше, тренажерну залу. Для цього за-
лучили кошти з районного та сільського 
бюджету. Дієву фінансову підтримку 
надало підприємство «Мрія» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел». Справа в тому, 
що цей об’єкт дійсно потрібний громаді, 
оскільки при школі спортивної зали не-
має. Проект дасть можливість проводи-
ти шкільні заняття з фізичної культури на 
більш високому рівні, а молодь отримає 
шанс займатися спортом і у вільний час. 
Тому щиро дякуємо аграріям за те, що 
не оминули увагою наше прохання й 
підтримали ініціативу».

Підприємство «Мрія» (Кернел) Підприємство «Мрія» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» взяли участь у та БФ «Разом з Кернел» взяли участь у 

співфінансуванні проекту з реконструкції співфінансуванні проекту з реконструкції 

тренажерного залу в с. Чернігівське тренажерного залу в с. Чернігівське 

(Лозівський р-н, Харківська обл.)(Лозівський р-н, Харківська обл.)

Футбольна команда с. Царедарівка (Лозівський р-н, Харківська обл.) у новій формі, Футбольна команда с. Царедарівка (Лозівський р-н, Харківська обл.) у новій формі, 

придбаній за кошти від компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел»придбаній за кошти від компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел»
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  ПРОФЕСIОНАЛИ

Тетяна Володимирівна ІвановаТетяна Володимирівна Іванова  
 Посада: Посада: фахівець із технології на підприємстві фахівець із технології на підприємстві 

«Вишневе-Агро» (Кернел), Оржицький р-н, Полтавська обл.; «Вишневе-Агро» (Кернел), Оржицький р-н, Полтавська обл.; 
учасниця  програми «Кернел Шанс».учасниця  програми «Кернел Шанс».

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2014 року з 2014 року

«Коли я навчалася на четвертому курсі Полтавської  державної 
аграрної академії, до нашого вишу завітали представники компа-
нії Кернел. Вони запропонували взяти участь у програмі «Кернел 
Шанс», розповіли про умови навчання, перспективу отримання ро-
боти в Компанії. Я, як і решта моїх однокурсників, виконала тесто-
ве завдання. Потім була співбесіда з провідними фахівцями Кернел, 
шестимісячна практика на базі підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) в 
Чернігівській області, захист дипломного проекту та довгоочікуване працев-
лаштування. Особисто мені запропонували позицію агронома на підприємстві 

ПОДЯКА ЗА ОПЕРАТИВНО 
НАДАНУ ДОПОМОГУ!

«Осінь — час для вправних господарів збирати урожай. 
Тому чимало жителів українських сіл, у тому числі на Пол-
тавщині, активно включилися в даний процес. І хоча обсяги 
посівів у селян значно поступаються тим, які мають великі 
сільгоспвиробники, проте допомога ніколи не буває зайвою. 
Активну підтримку в обробітку присадибних ділянок своїм 
пайовикам надають агропідприємства компанії Кернел. Я 
як орендодавець підприємства «Юнігрейн-Агро» (Кернел)
також звернувся до Компанії за допомогою. Потрібно було 
швидко обмолотити кукурудзу. Не минуло й дня з момен-
ту дзвінка, як представники Кернел відгукнулися на запит. 
Оперативно та якісно зібрали урожай. Тому хочеться щиро 
подякувати Керівництву та працівникам «Юнігрейн-Агро» 
(Кернел) за розуміння та людяність, за те, що не стоять 
осторонь потреб та проблем своїх пайовиків».

З повагою, Василь Костяний, житель с. Заїчинці (Семенівський р-н, Пол-

тавська обл.), орендодавець підприємтсва «Юнігрейн-Агро» (Кернел)

З ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИЗ ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИ

ДЯКУЄМО ЗА ПIДТРИМКУ У БУДIВНИЦТВI ХРАМУ!
«Свого часу у смт Решетилівка (Полтавська обл.) було шість православних церков, які зазнали руйнувань у радянський пері-

од. Одна з них — Свято-Михайлівська. Торік розпочалося будівництво нового Свято-Михайлівського храму УАПЦ по вулиці Чер-
вонопартизанській (на території колишньої фабрики). Було придбано деякі матеріали та закладено основу будівлі (фундамент і 
цоколь). З весни цього року роботи продовжили. Поставили дерев’яні стіни, звели дах, встановили купол з хрестом тощо. Але ще 
належить провести чимало опоряджувальних робіт, які потребують значних коштів.

Перша служба у новій Свято-Михайлівській церкві відбулася 14 серпня 2017 року, в день святкування Всемилостивому Спа-
су і Пресвятій Богородиці. Це велике православне свято в народі називають Першим Спасом. Багато людей прийшло на бого-
служіння, тішачись, що в цьому мікрорайоні селища буде чудовий храм (до цього служба Божа відбувалася у пристосованому 
приміщенні).

Звичайно, без допомоги благодійників нашій релігійній громаді не вдалося б здійснити стільки робіт у такий короткий строк. 
У цій справі нам допомагали аграрії підприємства «Говтва» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Дякуємо кернелівцям за це. Осо-
блива подяка — Керівнику регіонального управління «Говтва» (Кернел) Володимиру Колісниченку — людині слова, добропоряд-
ній, відповідальній та небайдужій. Він з розумінням поставився до наших звернень про надання фінансової допомоги минулого й 
цього року. Відтак завдяки допомозі Кернел ми змогли привезти із Західної України дерево для стін, придбати спеціальну фарбу-
лак для покриття стін, яка коштує дуже дорого. Велике спасибі Компанії за те, що турбується про виробничі справи, допомагає 
вирішувати соціальні питання решетилівської громади, піклується про відродження духовності в нашому краї. Нехай доленосну 
участь компанії Кернел гідно оцінять люди, і нехай вона повертається до наших меценатів сторицею земних благ».

З повагою, настоятель Свято-Михайлівського храму смт Решетилівка отець Михаїл (Полтавська обл.)

Щомісяця на адресу нашої редакції приходить безліч листів від вдячних жителів підопічних 

територій компанії Кернел — керівників соціальних установ, очільників сільських рад, пайовиків, 

представників духовенства. І щоразу, перечитуючи їх, розумієш, що агропідприємства Компанії 

дійсно роблять добрі справи на благо розвитку населених пунктів, є помічниками у вирішенні 

багатьох проблем українців.

Денис Вікторович БагноДенис Вікторович Багно  
 Посада: Посада: головний економіст на підприємстві головний економіст на підприємстві 

«Говтва» (Кернел), смт Решетилівка, Полтавська обл.«Говтва» (Кернел), смт Решетилівка, Полтавська обл.

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2008 року з 2008 року

«Отримавши диплом за спеціальністю «Еко-
номіка підприємства» у Полтавській державній 
аграрній академії, розпочав шукати варіанти 
достойного працевлаштування. У центрі зайня-

тості мені порадили звернутися на підприємство 
«Говтва» (Кернел), яке в той час мало відкриті ва-

кансії. Після успішного проходження співбесіди по-
чав працювати тут бухгалтером. Згодом мені запро-

понували позицію економіста на ще одному підприємстві 
Компанії — «Пост Перебудова» (відділення Пустовари), я по-

годився. Пізніше пройшла реорганізація, і ми були приєднані до 
підприємства «Говтва» (Кернел), де я продовжив працювати фахівцем з оперативного об-
ліку. Торік став головним економістом цього підприємства. Наразі контролюю дотримання 
бюджету господарства, лімітів, затверджених нормативів. За час роботи зрозумів, що на цій 
посаді потрібно не лише бути відмінним фахівцем, а й уміти знайти підхід до кожного праців-
ника, налаштувати колектив на злагоджену командну працю, адже саме від цього залежить  
результат. Варто додати, що робота в Кернел — це завжди рух вперед, особистісний та про-
фесійний розвиток, а ще — можливість забезпечити матеріальне благополуччя свої рідних. 
Успіхом вважаю правильний баланс між усіма сферами життя».

Валентина Василівна КравченкоВалентина Василівна Кравченко  
 Посада: Посада: бухгалтер на підприємстві «Мрія» бухгалтер на підприємстві «Мрія» 

(Кернел), Сахновщинський р-н, Харківська обл. (Кернел), Сахновщинський р-н, Харківська обл. 

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2011 року з 2011 року

«Майже 40 років свого професійно-
го життя я віддала праці на одному госпо-
дарстві. Змінювалися назви підприємства, 
керівництво, незмінним залишалося моє 
бажання працювати тут, розвиватися, удо-
сконалюватися як професіонал. У 2011 році 
ми стали частиною компанії Кернел. Відтоді 
підприємство отримало ніби новий імпульс у 
розвитку. Всі процеси проходять на більш висо-
кому та досконалому рівні, застосовуються новітні 
комп’ютерні програми. Кернел дає шанс кожному 
працівнику, особливо це стосується молодих спеціаліс-
тів. Ця Компанія — зразок сучасного соціально відпові-
дального агробізнесу. Що стосується моєї компетенції, то я займаюся нарахуванням 
заробітної плати спеціалістам-тваринникам, адже у нас діють дві молочно-товарних 
ферми — в селах Шевченкове (Сахновщинський р-н) та Петрівка (Красноградський р-н). 
Також я контролюю звітну документацію, відомості щодо харчування працівників. Вважаю, 
що ми, колектив Кернел, є успішними, бо кожен з нас щодня робить свій внесок у розви-
ток Компанії та добробут своїх родин».

«Вишневе-Агро» (Кернел), яку потім було переква-
ліфіковано на посаду фахівця з технології. Ось так я 

потрапила у дружню команду кернелівців. Що стосується 
вибору майбутньої професії, то для мене, дівчини, яка ви-

росла в селі, він був очікуваний. Для себе я не бачила кращої 
роботи, ніж та, яка була б пов’язана з агрономією та вирощуван-
ням культур. Прикладом та натхненниками стали дідусь та ба-
буся, які все життя віддали сільському господарству. Крім того, 
робота в Кернел — це безліч можливостей для молодого спеці-
аліста. Тут отримуєш знання, корисний досвід, шанс збудувати 

гідну кар’єру. Тому вважаю, що потрапити в таку Компанію — це 
уже успіх. Це крок до професійної реалізації та затребуваності як 

спеціаліста. Тут маєш бажання рости далі, відчуваєш постійну під-
тримку колег. Дякую долі за шанс працювати в Кернел, а Керівни-

цтву — за наданий ліміт довіри. Намагатимуся й надалі виправдовува-
ти та перевищувати всі сподівання, натхненно працювати задля розвитку 

Компанії та власного добробуту».

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. Головне — прагнути цього 
та використовувати всi наданi можливостi. 

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



720 жовтня 2017 року

  ДОБРИЙ ГОСПОДАР

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.

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ



ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
«Юнігрейн-Агро» (Кернел) 

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК

(Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Броварки)

 Досвід роботи не менше 1 року.
 Профільна освіта.

Контактна особа: Олена Маліченко; тел.: (050) 304-46-67

«АФ «Аршиця» (Кернел) 

СТАРШИЙ ОХОРОНЕЦЬ

(Полтавська обл., Кобеляцький р-н, Козельщинський р-н)

 Досвід роботи – від 1 року.
 Служба в ЗСУ.

ФАХІВЕЦЬ ВІДДІЛУ БЕЗПЕКИ

(Полтавська обл., Кобеляцький р-н, Козельщинський р-н)

 Досвід роботи – від 1 року.
 Служба в ЗСУ.

Контактна особа: Ольга Бодак; тел.: (050) 308-62-38

«Краснопавлівський КХП» (Кернел) 

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

(Харківська обл., Лозівський р-н, смт Краснопавлівка)

 Посвідчення тракториста-машиніста категорії В1.
 Бажаний досвід роботи — не менше 1 року.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

(Харківська обл., Лозівський р-н, смт Краснопавлівка)

 Посвідчення водія категорії С, Е.
 Досвід роботи не менше 1 року.

«Мрія» (Кернел) 

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

(Харківська обл., м. Лозова; Харківська обл., 
Сахновщинський р-н, с. Лебедівка)

 Посвідчення тракториста-машиніста категорії В1.
 Бажаний досвід роботи — не менше 1 року.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

(Харківська обл., м. Лозова; Харківська обл., 
Сахновщинський р-н, с. Лебедівка)

 Посвідчення водія категорії С, Е.
 Досвід роботи не менше 1 року.

Контактна особа: Наталія Швець; тел.: (050) 308-46-52
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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 підприємств СТОВ «Мрія» 

(Кернел) та ПРАТ «Краснопавлівський 
КХП» (Кернел) вітають іменинників 
листопада — жителів Харківщини

1 листопада — 
РАЇСУ ОЛЕКСІЇВНУ ДРЯПАЧ 

(с. Кирилівка,  Красноградський р-н)
14 листопада — 

АНДРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА СОЛТИСА 
(с. Петрівка,  Красноградський р-н)

18 листопада — 
ЛЮДМИЛУ ІВАНІВНУ ГАНЖУ 

(с. Лебедівка, Сахновщинський р-н)
19 листопада — 

ОЛЕНУ ГРИГОРІВНУ ПОПСУЙ 
(с. Смирнівка, Лозівський р-н)

20 листопада — 
ВОЛОДИМИРА СЕМЕНОВИЧА 

МИРОШНИЧЕНКА 
(с. Домаха, Лозівський р-н)

30 листопада — 
МИКОЛУ ЛЕОНІДОВИЧА КОТОВА 
(с. Чернігівське, Лозівський р -н)

30 листопада — 
ЮРІЯ ІВАНОВИЧА МІСНЯКІНА 

(с. Роздолля, Первомайський р-н)

Хай будуть з Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!

Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,

Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

Колектив підприємства «Аршиця» 
(Кернел) вітає з днем народження 

працівників — 
ВІКТОРА АНАТОЛІЙОВИЧА ШЕВЧЕНКА 

(11 жовтня), тракториста-машиніста с/г 
виробництва, 

та ІРИНУ АНАТОЛІЇВНУ ПАНАСЕНКО 
(25 жовтня) — юрисконсульта 

підприємства.

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.

Колектив підприємства ТОВ «АФ Аршиця» 
(Кернел) вітає своїх пайовиків — жителів 

Новосанжарського та Кобеляцького 
районів Полтавщини.

3 жовтня — 
ЯНУ ВІКТОРІВНУ ВАЛЯВСЬКУ 

(Маячківська сільрада, Новосанжарський р-н)
6 жовтня — 

ІВАНА ТЕРЕНТІЙОВИЧА КІШІНСЬКОГО 
(Іванівська сільрада, Кобеляцький р-н)

12 жовтня — 
ОЛЬГУ МИХАЙЛІВНУ МАЦКО 

(Маячківська сільрада, Новосанжарський р-н)
20 жовтня — 

КАТЕРИНУ ГРИГОРІВНУ БРОВКО 
(Лівенська сільрада, Новосанжарський р-н)

22 жовтня — 
АРТЕМА ВОЛОДИМИРОВИЧА ЗАЇКУ 

(Маячківська сільрада, Новосанжарський р-н)

Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,

А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!

Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,

Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.

12 жовтня день народження завітав на 
поріг чарівної жінки, вправного керівника, 

директора Максимівського НВК  
ЛАРИСИ ПАВЛІВНИ ОСТАПОВЕЦЬ 
(с. Максимівка, Кременчуцький р-н, 

Полтавська обл.).

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

З повагою, колеги з Максимівського НВК

Земельний відділ підприємства ТОВ 
«Юнігрейн-Агро» (Кернел) вітає жителів 

села Броварки (Глобинський р-н, 
Полтавська обл.) зі славними ювілеями.

20 жовтня 
СЕРГІЙ ЯКОВИЧ ШИШАЦЬКИЙ 

відзначатиме 80-річчя.
10 листопада 

АНАСТАСІЯ ВАСИЛІВНА ДЕГТЯРЬОВА 
святкуватиме 90-річчя.

Ще небо хмарами не вкрите,
Ще так прозоро сяють роси,

А вже по ліву руку — літо,
А вже по праву руку — осінь.
Ще очі блиску не позбулись,

Ще серце жити не стомилось,
А вже по ліву руку — юність,

А вже по праву руку — зрілість.
А час летить нестримно далі

Й душа немовби молодіє,
По ліву руку — всі печалі,
По праву руку — всі надії.
Життя не зміряти літами,

А щастя — то важка наука,
Хай буде щастя завжди з Вами,

По ліву та по праву руку.

22 жовтня 55-річний ювілей відзначатиме 
ОЛЬГА ЯКІВНА ГУСАКОВА 

із с. Максимівка (Кременчуцький р-н, 
Полтавська обл.) 

Нехай дарують радість Вам літа,
Душа сто літ хай буде молодою,
Хай Вам рясні колосяться жита,
Джерела б’ють цілющою водою.

Хай друзі щиро в Ваш заходять дім,
І буде хліб й до хліба на столі!

Здоров’я й щастя зичим від душі!

З повагою, колектив молочнотоварної 
ферми с. Максимівка

27 жовтня день народження святкуватиме 
ЛІЛІЯ ГРИГОРІВНА ВОЛЮВАЧ 

із с. Максимівка (Кременчуцький р-н, 
Полтавська обл.)

Шумлять літа, як на вітру тополі,
А в тих літах — і сонце, і дощі,

Ми Вам бажаєм, щоб було доволі,
І щастя, і веселощів в душі.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Щоб всюди у Вас ладилося все,

І за діла хороші хай шанують люди,
А в дім хай доля затишок несе.

З повагою, бухгалтерський відділ 
підприємства ТОВ «Юнігрейн-Агро» 

(Кернел)


