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НАРОДНА ТВОРЧIСТЬНАРОДНА ТВОРЧIСТЬ
МИ ПРОДОВЖУЄМО ЗНАЙО-

МИТИ ВАС ІЗ МИСТЕЦЬКИМИ 

ВИТВОРАМИ ЖИТЕЛІВ ПОЛТАВ-

ЩИНИ Й ХАРКІВЩИНИ. 
Сьогодні в полі зору — історії 

майстра Івана Бута з села Чевельча 
(Оржицький р-н, Полтавська обл.) 

та Людмили Харковець із села 
Бессарабівка (Кегичівський р-н, 

Харківська обл.).
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СЛОВО ЗАСНОВНИКА

Дорогі друзі!
У наші двері постукав 2017 рік, який, 

переконана, принесе чимало перемог 
та успіхів, корисних спільних проектів. 
Традиційно на шпальтах газети «У кожен 
двір» ми підбиваємо підсумки року, що 
минув. Для жителів Полтавщини, Харків-
щини та Сумщини цей період був плідним 
і насиченим різноманітними подіями та 
справами, які вдалося втілити в життя 
завдяки співпраці з агропідприємствами 
компанії Кернел та Благодійним фондом 
«Разом з Кернел».

Варто розпочати з виробничих ак-
центів, а саме з результатів збору вро-
жаю. І хоча цей сільськогосподарський 
сезон був непростим, аграрії підпри-
ємств Кернел — «Юнігрейн-Агро», «Ви-
шневе-Агро», «Краснопавлівський КХП», 
«Мрія», «Україна», «Аршиця», «Говтва» та 
«Дружба» зуміли втримати високу планку 
й на більшості засіяних площ отримали 
гарну урожайність. Прокоментували си-
туацію очільники виробничих кластерів 
Компанії.

Не менш вдало спрацювали керне-
лівці й на ниві добрих справ. У 2016 році 
на розвиток соціальної сфери, покращен-
ня інфраструктури та благоустрою сіл ре-
гіону було направлено 4 млн 800 тис. грн.

Згадаємо й про кернелівську солод-
ку традицію, завдяки якій напередодні 
новорічно-різдвяних свят 9891 дитина 
з полтавських, харківських та сумських 
сіл отримала пакунки з різноманітною 
смакотою. Бюджет витрат на цей проект 
становить майже 350 тис. грн. Слід за-
уважити, що в межах діяльності всього 
Агробізнесу Кернел солодощі під ялинку 
одержали майже 35 тис. дітлахів, на що 
агропідприємства Компанії витратили 
близько 1 млн 300 тис. грн.

Тепер зупинимося на соціальних 
проектах, реалізованих завдяки фінансо-
вій участі Компанії та Благодійного фонду 
в січні 2017 року. Зокрема, за кернелівські 
кошти придбано пральну машину, елек-
троплиту, праску для дитячого садочка 
в селі Шевченкове та спортінвентар для 
Новоолександрівської ЗОШ (Сахновщин-
ський р-н, Харківська обл.). Разом з цим 
за фінансування Кернел у НВК села Пе-
трівка (Красноградський р-н, Харківсь-
ка обл.) встановлено сучасні енергозбе-
рігаючі вікна, а в НВК села Заможне (Гло-
бинський р-н, Полтавська обл.) пройшов 
ремонт системи опалення. Бюджет ви-
трат Компанії та БФ на вказані проекти 
склав понад 85 тис. грн.

Тож запрошуємо у цікавий світ Кер-
нел. Отримуйте корисну інформацію, ді-
знавайтеся чимало цікавого про Компа-
нію, про людей, які в ній працюють, та про 
добрі справи, які реалізовуються спільно 
з кернелівцями для покращення рівня 
життя в українських селах.

Миру, розуміння та злагоди!

№ 4 (167)
10 лютого 2017 р.

Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керівник редакції «У кожен двір», 

Директор Благодійного фонду 
«Разом з Кернел»

ПРО УСПІХИ ТА ВИПРОБУВАННЯ 

ЖНИВНОЇ ЕСТАФЕТИ — 2016 
розповіло Керівництво Кернел у 

регіоні. До Вашої уваги —
коментарі Ігоря Докторова 

(кластер Полтава-Південь), 
Юрія Кондратенка 

(Харківський кластер) та 
Володимира Бибика 

(кластер Полтава-Захід).

ВИРОБНИЧI АКЦЕНТИВИРОБНИЧI АКЦЕНТИВАКАНСIЇ РЕГIОНУВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
КЕРНЕЛІВСЬКІ 

ПІДПРИЄМСТВА НА 

ПОЛТАВЩИНІ ТА ХАРКІВЩИНІ 

ЗАПРОШУЮТЬ НА РОБОТУ 
водіїв автотранспортних засобів, 

трактористів-машиністів 
сільськогосподарського 

виробництва, агрономів. 
Звертайтеся за вказаними 

контактами.

Телефон гарячої лінії

0-800-50-10-59

Свої зауваження та 

пропозиції надсилайте 

на адресу: 

01001, м. Київ, а/с 50, 

та на e-mail: 

u-kozhen-dvir@ukr.net

з приміткою 

«У кожен двір»;

тел. (044)  461-88-65

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
За даними Держстату, виробництво основних видів продукції тваринництва за регіонами 

за січень — грудень 2016 року становить:

 ЗВІТУЄМО

2016-Й – РАЗОМ З КЕРНЕЛ

 

М’ЯСО (У ЖИВІЙ ВАЗІ) МОЛОКО ЯЙЦЯ

тис. т

у % до 
відповідного 

періоду 
2015-го

тис. т

у % до 
відповідного 

періоду 
2015-го

млн шт.

у % до 
відповідного 

періоду 
2015-го

УКРАЇНА 3294,2 100,7 10 387,2 97,9 15 113,5 90,1

Полтавська 

обл.
114,0 104,0 796,4 100,2 726,3 108,8

Сумська обл. 67,9 102,1 414,3 99,2 400,6 96,4

Харківська 

обл.
135,0 100,3 529,5 101,0 512,9 73,3

22 МЛН ГРН 22 МЛН ГРН 
Загальна сума інвестицій 

агропідприємств компанії 

Кернел та БФ «Разом з Кернел» 

у покращення соціальної сфери 

українських сіл

З НИХ

4 МЛН 800 ТИС.4 МЛН 800 ТИС. ГРН ГРН
сума інвестицій агропідприємств Кернел — 

«Юнігрейн-Агро», «Вишневе-Агро», «Краснопавлівський 

КХП», «Мрія», «Україна», «Аршиця», «Говтва», «Дружба» 

та БФ «Разом з Кернел» у покращення соціальної сфери 

сіл Полтавщини, Харківщини та Сумщини
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 БІЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ

Шановні читачі! Ми продовжуємо інформувати Вас про основи підприємницької діяльності, зокрема про те, як 

зареєструвати ФОП (фізична особа — підприємець). У попередньому випуску ми знайомили Вас із цим поняттям, 

розповідали про переваги та юридичні аспекти такої форми ведення підприємницької діяльності.

Нагадаємо, що ФОП — це 
спрощена правова форма. 
Підходить для тих, хто тільки 

розпочинає свій бізнес, дозволяє за-
початкувати власну справу, маючи 
невеликий стартовий капітал. Ство-
рити ФОП може кожен громадянин, 
який досяг 16-річного віку та має 
офіційно зареєстроване місце про-
живання. Тобто оформлення ФОП 
здійснюється за місцем реєстрації.

Заповнення реєстраційної заяви

Свої персональні дані та види діяльності, якими Ви плану-

єте займатися, вкажіть у заяві про державну реєстрацію 

фізособи-підприємця.

Зазначте:

 Прізвище, ім’я та по батькові. Дату народження.
 Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ра-

ніше — ІПН).
 Серію та номер паспорта — якщо реєстраційного номера ви не 

отримували і маєте в паспорті позначку про відмову від ІПН.
 Країну громадянства (Україна); якщо ви громадянин іншої дер-

жави — вкажіть, якої саме.
 Адресу реєстрації в паспорті. Якщо прописка в паспорті — те-

риторія проведення антитерористичної операції або тимчасово 
окупована АР Крим, вказуйте адресу тимчасового місця прожи-
вання.

 Види діяльності, якими плануєте займатися, відповідно до 
КВЕД (кількість не обмежується, краще додати більше, щоб по-

тім не витрачати часу на реєстрацію нових кодів (якщо рядків у 
формі не вистачатиме, їх можна додати). Перший код вважати-
меться основним.

 Якщо бажаєте одержати виписку, поставте позначку і вкажіть 
спосіб отримання (якщо поштою — зазначте поштову адресу).

 Позначку про те, хто подає заяву: майбутній ФОП особисто чи 
уповноважена особа.

 Відомості про осіб, які можуть від Вашого імені підписувати до-
говори.

 Відомості про осіб, які можуть від Вашого імені подавати до-
кументи для державної реєстрації.

 Номер телефону, адресу електронної пошти та сторінки в Ін-
тернеті. Підпис і дату подання документів.

Уважно та охайно заповнюйте 

форму — держреєстратор не прийме документ 

із виправленнями та помилками в персональних 

даних.

ЯКЩО ВСЕ ЗРОБИЛИ ПРАВИЛЬНО, ЧЕРЕЗ 24 ГОДИНИ ОТРИМАЄТЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ, ЩО ВИ — ФІЗИЧНА ОСОБА — ПІДПРИЄМЕЦЬ, 

І ЗМОЖЕТЕ НА ЗАКОННИХ ПІДСТАВАХ ЗАЙМАТИСЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ!

Крок другий. Куди йти та 
які документи подати, щоб 
зареєструвати ФОП?

Перший пункт, який Вам необхідно 
відвідати, — районна державна адміні-
страція.

До районної державної адміністрації 

слід подати такі документи:

 Заповнена заява на проведення дер-
жавної реєстрації фізичної особи — під-
приємця (ФОП). Заповнюється у друко-
ваній формі або від руки друкованими 
літерами.

 Паспорт.
 Нотаріально завірена копія довірено-

сті (при здійсненні реєстрації ФОП до-
віреними особами).

ВАКАНСІЇ РЕГІОНУ
«Аршиця» (Кернел)

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КАТЕГОРІЇ С, Е 
ТА САМОХІДНИХ МАШИН  

(с. Морози, Кобеляцький р-н, Полтавська обл.)
 Відповідність посвідчення водія зазначеним категоріям; 
 досвід роботи на даному автотранспорті від 3 років; 
 готовність до віддалених відряджень.

Контактна особа: Володимир Леонідович Сиса, 
        тел.: (050) 308-54-58

«Вишневе-Агро» (Кернел) 

ВОДІЇ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КАТЕГОРІЇ С, D, Е  
(с. Почаївка, Гребінківський р-н, Полтавська обл.)

 Відповідність посвідчення водія категоріям С, D, Е; 
 досвід роботи не менше 1 року.

ТРАКТОРИСТИ-МАШИНІСТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ВИРОБНИЦТВА  

(с. Почаївка, Гребінківський р-н, Полтавська обл.)
 Відповідність посвідчення водія категорії В1;
 досвід роботи не менше 1 року, бажано на імпортній техніці.

Контактна особа: Юлія Руденко, тел.: (050) 308-51-53

«Краснопавлівський КХП» (Кернел), 
«Мрія» (Кернел) 

АГРОНОМ-ДОСЛІДНИК  
(смт Краснопавлівка, м. Лозова, с. Лебедівка Харківської обл.)

 Вища агрономічна або екологічна освіта; 
 досвід роботи не менше 1 року; 
 досвідчений користувач програм MS Office; 
 бажано мати посвідчення водія.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ВИРОБНИЦТВА  

(смт Краснопавлівка, м. Лозова, с. Лебедівка Харківської обл.)
 Посвідчення тракториста-машиніста категорії В1; 
 досвід роботи не менше 1 року, бажано на імпортній техніці.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ  
(смт Краснопавлівка, м. Лозова, с. Лебедівка Харківської обл.)

 Наявність прав категорії С, Е; 
 досвід роботи не менше 1 року.

Контактна особа: Наталія Швець, тел.: (050) 308-46-52

 ТОП-НОВИНА

КЕРНЕЛ ВСТАНОВИВ РЕКОРД ЗА ОБСЯГОМ 
ЗАГОТIВЛI ЗЕРНОВИХ НА ЕЛЕВАТОРАХ

Компанія Кернел збільшила обсяг заготівлі 

на елеваторах у поточному маркетинговому 

році до рекордного рівня — 3 млн тонн. Через 

кернелівські активи пройшло більше 5% 

сукупного національного врожаю зернових 

культур.

Позитивну динаміку певною мірою забезпечило 
зростання власного врожаю Агробізнесу Кер-
нел. Дві третини елеваторних потужностей за-

вантажені безпосередньо с/г продукцією Компанії.
Як зазначив Олександр Мащенко, Керівник депар-

таменту зберігання товарів на елеваторах Кернел, за 
кількістю елеваторних потужностей Компанія посідає 
в Україні третє місце. Але вже зараз завдяки правиль-
но організованій логістиці, автоматизації процесів та 
якості обслуговування обсяг заготівлі продукції пере-
вищує показники, заявлені іншими гравцями ринку з 
більш широкою мережею активів.

На повну потужність сьогодні завантажені елева-
тори Кернел у Харківській, Полтавській, Чернігівській, 
Черкаській та Хмельницькій областях. Збільшити від-
соток заповнення зерносховищ у південних регіонах, 
які конкурують з портовими терміналами, Компанія 
планує за рахунок розробки окремої стратегії розвитку 
цих активів.

КОМЕНТАР 

Олександр Мащенко, Керівник Департаменту зберігання товарів на 
елеваторах Кернел:

«Штучне заниження цін на послуги зберігання зер-
нової продукції в Україні ще має місце. Водночас на 
ринку закріплюються нові тренди. Сьогодні ключові 
компанії більше займаються підвищенням ефектив-
ності процесів, ніж іграми з цінами. Своїм клієнтам ми 
повинні гарантувати, в першу чергу, високу якість по-
слуг. Це основна перевага. З цією метою ми постійно 

проводимо модернізацію місць для збільшення про-
пускної здатності елеваторів. Особливу увагу приділя-
ємо впровадженню інноваційних проектів з метою під-
вищення енергоефективності комплексів та дбайливої 
роботи з зерном».

ПОРIВНЯНО З АНАЛОГIЧНИМ 
ПЕРIОДОМ МИНУЛОГО 

МАРКЕТИНГОВОГО РОКУ ОБСЯГ 
ЗАГОТIВЛI ЗЕРНОВИХ ЗРIС НА 12%. 
ДО КIНЦЯ СЕЗОНУ КЕРНЕЛ ПЛАНУЄ 
ЗБIЛЬШИТИ ЦЕЙ ПОКАЗНИК ЩЕ 
ЩОНАЙМЕНШЕ НА 5% I ДОСЯГТИ 

ПОЗНАЧКИ 3,2 МЛН ТОНН.
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ 

ВIД САДОЧКА ДО ШКОЛИ З ДОБРИМИ СПРАВАМИ

ДОВIДКА
Кернел — найбільша агро-

промислова Компанія в Україні 
та СНД. Кернел є ключовим ви-
робником і постачальником со-
няшникової олії на внутрішньому 
ринку, найбільшим українським 
експортером олії та шроту, а та-
кож основним експортером зер-
нових культур із Чорноморського 
регіону. Торговельні марки Кер-
нел: «Щедрий дар», «Стожар», 
«Чумак Домашня», «Чумак Золо-
та». Кернел щороку підтверджує 
незаперечне лідерство за всіма 
напрямками діяльності в регіонах 
присутності та світових рейтин-
гах. З 2007 року акції Компанії тор-
гуються на Варшавській фондовій 
біржі. У 2011 році IPO Кернел було 
визнано найкращим у країнах 
Центральної та Східної Європи за 
всю історію цієї біржі. У 2015-му
Кернел — найкраща іноземна 
Компанія серед країн Централь-
ної та Східної Європи.

З 2010 року Кернел актив-
но розвиває аграрний напрямок 
діяльності — сільгоспвиробницт-
во. Сьогодні майже 400 тис. га 
родючої землі обробляють до-
свідчені фахівці з використанням 
інноваційних технологій і най-
кращої сучасної техніки. З того ж 
часу проводиться тісна співпраця 
з громадами сіл та малих міст на 
території присутності агропідпри-
ємств Кернел. Основна мета —
фінансово-матеріальна підтрим-
ка громадських ініціатив, соці-
альної сфери населених пунктів 
задля підвищення рівня життя та 
добробуту населення. У 2013 році 
всі соціальні ініціативи Компанії 
об’єднали в програму підтримки 
територіальних громад «Разом 
з Кернел». Для реалізації цієї 
програми агропідприємства Ком-
панії створили однойменний Все-
український Благодійний фонд 
«Разом з Кернел».

У Полтавській області Ком-
панія обробляє понад 90 тис. га 
землі в Зіньківському, Котелевсь-
кому, Чутівському, Решетилівсь-
кому, Кобеляцькому, Новосан-
жарському, Козельщинському, 
Глобинському, Гребінківському, 
Пирятинському, Чорнухинсько-
му, Кременчуцькому, Лубенсько-
му, Семенівському, Оржицькому 
районах та представлена під-
приємствами «Вишневе-Агро», 
«Юнігрейн-Агро», «Говтва», 
«Україна», АФ «Аршиця». На Хар-
ківщині Кернел обробляє понад 
30 тис. га землі в Лозівському, 
Первомайському, Сахновщинсь-
кому, Кегичівському, Нововодо-
лазькому, Красноградському та 
Балаклійському районах області 
(підприємства «Мрія», «Красно-
павлівський КХП»). У Сумській 
області інвестор представлений 
підприємством «Дружба», що об-
робляє поля у Великописарівсь-
кому районі області. На вказані 
підопічні території поширюються 
й соціальні програми Благодійно-
го фонду.

2017-й тільки розпочався, а громади сіл Харківщини та Полтавщини уже мають перші результати співпраці з 

агропідприємствами Кернел — «Юнігрейн-Агро», «Мрія», «Краснопавлівський КХП» та Благодійним фондом «Разом з Кернел». 

Завдяки фінансовій участі Ком-
панії придбано пральну маши-
ну, електроплиту, праску для 

дитячого садочка села Шевченкове 
та спортінвентар для Новоолексан-
дрівської ЗОШ (Сахновщинський р-н, 
Харківська обл.), у НВК села Петрів-
ка встановлено сучасні енергозбе-
рігаючі вікна (Красноградський р-н, 
Харківська обл.), а в НВК села За-
можне (Глобинський р-н, Полтавсь-
ка обл.) пройшов ремонт системи 
опалення. Бюджет витрат Кернел на 
вказані проекти склав понад 85 тис. 
грн. Деталі — у коментарях.

КОМЕНТАР 

Олена Іванівна Макушина, 
директор Новоолександрівської ЗОШ 
(Сахновщинський р-н, Харківська обл.)

«З метою створення відповідних умов 
для занять фізичною культурою на 
сучасному рівні згідно з новим дер-
жавним стандартом педагогічний 
та батьківський колективи нашої 
школи звернулися до підприємства 
«Мрія» (Кернел) та Благодійного 
фонду «Разом з Кернел» з прохан-
ням надати фінансову допомогу для 
придбання спортивного інвентарю. 
У Компанії не відмовили, направив-
ши потрібну суму коштів, за які нам 
вдалося придбати шведську стінку, 
гімнастичні мати, тенісний стіл. До-
дам, що наразі у школі виховується 
70 учнів, і Кернел не вперше прихо-
дить нам на допомогу. У минулих ро-
ках виділялися гроші на проведення 
поточних ремонтів, покращення ма-
теріально-технічної бази закладу. 
Від імені колективу хочу подякувати 
Компанії та Благодійному у фонду за 
підтримку. Сподіваюся на майбутню 
плідну співпрацю».

КОМЕНТАР 

Ольга Володимирівна Капуста, 
директор Петрівського НВК 
(Красноградський р-н, Харківська обл.)

«Почну з того, що у 2016 році спів-
праця з підприємством «Мрія» (Кер-
нел) та Благодійним фондом «Разом 
з Кернел» була доволі інтенсивною. 
Восени завдяки фінансуванню Ком-
панії нам вдалося облаштувати ґанок 
(на придбання будівельних матеріалів 
Кернел виділив близько 20 тис. грн). 
Кернелівці організували для наших 

учнів поїздку у «Фельдман-Екопарк» 
та на головну новорічну ялинку облас-
ті. А нещодавно аграрії допомогли у 
встановленні семи металопластико-
вих вікон на першому поверсі закла-
ду, спрямувавши на цю справу май-
же 24 тис. грн. Зауважу, що раніше 
силами сільського бюджету та гро-
мади у приміщенні школи замінили 
41 вікно. Дякуємо Кернел за те, що 
чують наші потреби та допомагають 
вирішувати проблеми. Переконана, 
цьогоріч ми разом із Компанією реа-
лізуємо чергові корисні для сільської 
освіти проекти».

КОМЕНТАР 

Світлана Володимирівна Лисенко, 
голова Шевченківської сільради 
(Сахновщинський р-н, Харківська обл.) 

«2016 рік приніс гарні результати  від 
співпраці з компанією Кернел та Бла-
годійним фондом «Разом з Кернел». 
Значну підтримку одержала освітня 

сфера. Зокрема, у дитячий садо-
чок, де наразі виховується 31 ди-
тина, за кошти Кернел придбано 
пральну машинку, електроплиту, 
праску, інвентар для дитячого май-
данчика (йдеться про гойдалки та 
каруселі, які ми встановимо навес-
ні). У перспективі на цей рік — за-
лучити фінанси Компанії до проекту 
з упорядкування сільської дороги 
на цвинтар. Щира подяка кернелів-
цям за увагу до потреб соціальної 
сфери сіл сільради, особливо за тур-
боту про підростаюче покоління».

КОМЕНТАР 

В’ячеслав Васильович Величко, 
голова Заможненської сільради 
(Глобинський р-н, Полтавська обл.) 

«У зв’язку з реорганізацією нашої 
школи у навчально-виховний ком-
плекс, що передбачала відкриття 
дошкільної групи, перед нами по-
стало питання про заміну системи 

опалення. Зрозуміло, що проект до-
сить дорогий. До його реалізації до-
лучилося чимало спонсорів, у тому 
числі орендарі землі, сільська вла-
да. Серед них підприємство «Юні-
грейн-Агро» (Кернел) та Благодій-
ний фонд «Разом з Кернел». Вони 
спрямували на цю справу 32 тис. 
800 грн. У результаті спільними 
зусиллями встановлено сучасний 
твердопаливний котел у приміщен-
ні НВК. Це передусім сприятиме 
економії коштів на опаленні та за-
безпечить комфортні умови для 
перебування дітей у закладі. Хочу 
подякувати всім нашим помічникам. 
Щодо Кернел — переконаний, що ці 
аграрії й надалі інвестуватимуть у со-
ціальну сферу наших сіл. У планах —
за кошти від Компанії встановити 
дитячий майданчик у садочку або ж 
обгородити парканом сільське кла-
довище».

БЮДЖЕТ ВИТРАТ КЕРНЕЛ СКЛАВ ПОНАД 85 ТИС. ГРН.

Учні Новоолександрівської ЗОШ Учні Новоолександрівської ЗОШ 

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

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

за допомогу у придбанні спортивного інвентарюза допомогу у придбанні спортивного інвентарю

За фінансування Кернел та БФ «Разом з Кернел» у ДНЗ За фінансування Кернел та БФ «Разом з Кернел» у ДНЗ 

села Шевченкове (Сахновщинський р-н, Харківсь-села Шевченкове (Сахновщинський р-н, Харківсь-

ка обл.) придбано електричну плиту, пральну машину, ка обл.) придбано електричну плиту, пральну машину, 

праску та інвентар для дитячого майданчика праску та інвентар для дитячого майданчика 

Кернел спрямував кошти на встановлення семи Кернел спрямував кошти на встановлення семи 

металопластикових вікон у НВК села Петрівка металопластикових вікон у НВК села Петрівка 

(Красноградський р-н, Харківська обл.)(Красноградський р-н, Харківська обл.)
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ПРО УСПІХИ ТА ВИПРОБУВАННЯ ЖНИВНОЇ 

ЕСТАФЕТИ РОЗПОВІЛО КЕРІВНИЦТВО КЕРНЕЛ 

НА ПОЛТАВЩИНІ, ХАРКІВЩИНІ ТА СУМЩИНІ

  ВИРОБНИЧІ АКЦЕНТИ

З В І Т У Є М О .  2 0 1 6 - Й  —  Р А З О М  З  К Е Р Н Е Л

У минулому році громади полтавських, сумських та харківських сіл спільно з компанією Кернел та 
Благодійним фондом «Разом з Кернел» зуміли реалізувати чимало корисних соціальних проектів, 

покращити умови перебування дітей у школах та садочках, підвищити рівень надання медичних послуг, 
відремонтувати дороги, водогони, реконструювати освітлення. Також традиційно Компанія підтримувала  

осередки духовності та культури, спортивні ініціативи місцевих жителів тощо.

Тому на шпальтах газети ми підбиваємо підсумки соціальної діяльності агропідприємств Кернел — «Вишневе-Агро» 
(Кернел), «Юнігрейн-Агро», «Україна», «Говтва», «Аршиця», «Дружба», «Мрія», «Краснопавлівський КХП» та Благо-
дійного фонду. На покращення інфраструктури, благоустрою, на підвищення стандартів життя мешканців  підопіч-

них сіл регіону в 2016 році кернелівці спрямували 4 млн 800 тис. грн.

ПIДСУМКИ ЖНИВ НА КЕРНЕЛIВСЬКИХ ПОЛЯХ

КОМЕНТАР 

Ігор Докторов, 
Керівник кластеру 
Полтава-Південь 
(підприємства 
«Говтва» (Кернел), 
«Україна» (Кернел), 
«Аршиця» (Кернел), 
«Дружба» (Кернел))

«Агропідприємства нашого класте-
ру виконали всі планові показники 
за врожайністю. Щодо окремих 
культур план навіть перевиконано. 
Одним словом, 2016 сільськогоспо-
дарський рік завершили успішно. 
Кукурудза на площі 8605 га пока-
зала 8,63 т/га при запланованому 
показнику 7,79 т/га. Соняшник, за-
сіяний на 9248 га, дав 2,97 т/га (від-
повідно до плану). На площах, що 
були під соєю (6933 га), отримано 
2,98 т/га при запланованому показ-
нику 2,18 т/га. Відмінну врожайність 
продемонструвала й озима пше-
ниця. Цю культуру було засіяно на 
10 012 га і при плановій урожайності 

4,55 т/га ми маємо 5,24 т/га. Наразі 
завершуються роботи з підготовки 
ґрунту під урожай 2017 року. Бажаю 
колегам не зупинятися на досягну-
тому, натхненно працювати, щоб у 
2017 році взяти ще більшу висоту».

КОМЕНТАР 

Юрій Кондратенко, 
Керівник Харківського 
кластеру Кернел 
(підприємства 
«Краснопавлівський 
КХП» (Кернел), 
«Мрія» (Кернел))

«Жнива пізніх 
зернових у нашому кластері закін-
чено у заплановані терміни. Резуль-
тати такі: соняшник зібрано на площі 
11 130 га при середній урожайності 
2,64 т/га, кукурудзу, відповідно, на 
2870 га при 6,4 т/га. Щодо ранніх 
культур: озимина на площі 9800 га 
показала урожайність 5 т/га, горох 
на 3800 га — 3 т/га. Отриманий ре-
зультат відповідає плановим показ-
никам, однак не зовсім відображає 

IНВЕСТИЦIЇ КЕРНЕЛ У СОЦIАЛЬНУ СФЕРУ СIЛ ПОЛТАВЩИНИ, СУМЩИНИ, IНВЕСТИЦIЇ КЕРНЕЛ У СОЦIАЛЬНУ СФЕРУ СIЛ ПОЛТАВЩИНИ, СУМЩИНИ, 
ХАРКIВЩИНИ ЗА 2016 РIК У РОЗРIЗI НАПРЯМКIВХАРКIВЩИНИ ЗА 2016 РIК У РОЗРIЗI НАПРЯМКIВ

ВАРТО ЗАУВАЖИТИ, ЩО ЗАГАЛЬНА СУМА СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ АГРОПІДПРИЄМСТВ КЕРНЕЛ У МЕЖАХ ВСІЄЇ 

УКРАЇНИ СКЛАЛА ПОНАД 22 МЛН ГРН.

СТАТТЯ ВИТРАТ СУМА КОШТІВ

Освіта (дитячі садочки/школи/училища) 1 млн 130 тис. грн

Медицина (ФАПи/амбулаторії/районні лікарні) 210 тис. грн 

Благоустрій, інфраструктура (дороги/водопостачання/освітлення/

огорожі навколо кладовищ/автобусні зупинки/розчистка снігу/

ліквідація сміттєзвалищ/дитячі майданчики)

1 млн 720 тис. грн

Громадські ініціативи (дні села/престольні свята/поїздки/екскурсії) 210 тис. грн

Культура (БК/клуби/ансамблі художньої самодіяльності) 270 тис. грн

Спорт (футбольні команди/ремонти приміщень, спортзалів тощо) 140 тис. грн

Духовність (церкви/ремонти, реставрації/придбання інвентарю) 120 тис. грн

Благодійність, адресна допомога 1 млн грн

В ЦІЛОМУ: 4 МЛН 800 ТИС. ГРН

Організованість, сучасні технології та 

професіоналізм — основні чинники збиральної 

кампанії на кернелівських полях.

Цей сільськогосподарський сезон був непростим, аграрії підприємств 
Компанії — «Вишневе-Агро» (Кернел), «Юнігрейн-Агро» (Кернел), 
«Говтва» (Кернел), «Україна» (Кернел), «Аршиця» (Кернел), «Дружба» 

(Кернел), «Краснопавлівський» КХП» (Кернел), «Мрія» (Кернел) — зуміли 
втримати високу планку й на більшості засіяних площ зібрати гарний уро-
жай. Єдине, що завадило процесу,— це несприятливі погодні умови, на які, 
на жаль, людина вплинути не в змозі.

наші можливості. Їх планується реа-
лізувати у наступному сезоні.
Для досягнення гарних результатів 
у новому с/г році пройшла актив-
на підготовка ґрунту, кардинально 
вона не змінилася. Зміни торкнули-
ся лише способів і норм внесення 
основних добрив. Цей процес про-
водився з індивідуальним підходом 
до кожного поля, ділянки при виборі 
доз і видів добрив, застосовувалося 
локальне внесення добрив на гли-
бину залягання кореневої системи. 
Окремо відзначу стан озимої пше-
ниці, яку посіяно на площі 12 260 г. 
Посів культури через погодні умови 
затягнувся, відтак маємо й різний 
стан розвитку рослин. Серед них 
є якісні, які були внесені у ґрунт в 
оптимальні терміни. Таких біль-
шість. Є посіви в задовільному ста-
ні. Переконаний, що наступний рік 
принесе нам нові перемоги, адже 
працівники кластеру завжди відпо-
відально ставляться до поставле-

них завдань та працюють заради 
високих результатів».

КОМЕНТАР 

Володимир Бибик, 
Керівник кластеру 
Полтава-Захід 
(підприємства 
«Вишневе-Агро» 
(Кернел), «Юнігрейн-
Агро» (Кернел))

«Цей рік був не-
легким. По-перше, ми встановили 
для себе занадто високу позначку 
планових показників урожайно-
сті. Не сприяли й погодні умови: 
аномальні опади, шквали та град, 
які завдали шкоди частині посівів. 
Проте, незважаючи на все це, за-
вдяки злагодженій роботі та напо-
легливості колективу отримано гід-
ні результати. Кукурудзи на площі 
12 800 га одержано 9,9 т/га — це на 
24% перевищує планований показ-
ник. Соняшник, засіяний на площі 
12 264 га, показав планову урожай-
ність (3,17 т/га). Соя на 4364 га,

відповідно, — 3,12 т/га (переви-
конання плану на 37%). Що стосу-
ється озимини, то цією культурою 
було засіяно 13 140 га, результат — 
5,67 т/га, що на 9% перевищує пла-
новий показник. Що стосується тех-
нологій, то використовувалися всі 
їхні види залежно від потреби (Mini-
Till, No-Till, Strip-till). Новопридбані 
широкозахватні агрегати дозволили 
за один прохід виконувати дві опе-
рації — обробіток ґрунту та внесен-
ня мінеральних добрив. Прискорило 
процес захисту рослин використан-
ня маточних розчинників.
Стосовно стану озимини — сходи 
отримано на 100% площ (12 670 га). 
У 2017 році щодо цієї культури че-
каємо гарних результатів. Головне, 
щоб ми й надалі залишалися згур-
тованим колективом, командою, 
яка здатна не лише утримувати до-
сягнутий рівень, а й здобувати ще 
вищу планку. Пам’ятаймо: «Дорогу 
здолає той, хто йде».
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  ВІДЛУННЯ СВЯТА

З В І Т У Є М О .  2 0 1 6 - Й  —  Р А З О М  З  К Е Р Н Е Л

СОЛОДКА ТРАДИЦIЯ 
Уже кілька років поспіль представники агропідприємств компанії Кернел — «Вишневе-Агро», 

«Юнігрейн-Агро», «Аршиця», «Говтва», «Україна», «Дружба»,  «Краснопавлівський КХП» та «Мрія» 

спільно з Благодійним фондом «Разом з Кернел» дарують малечі солодку новорічну казку. 

Напередодні свят Компанія презентує учням шкіл та вихованцям дитячих садочків пакунки з 

різноманітною смакотою.

Цьогоріч із рук кернелівців 
солодкі подарунки отрима-
ла 9891 дитина з сіл Пол-

тавщини, Сумщини та Харківщи-
ни. Бюджет витрат на новорічний 
проект склав майже 350 тис. грн. 
Крім того, відповідно до звернень 
громад, 20 тис. грн направлено 
на організацію новорічних свят та 
придбання ялинок.

Варто зауважити, що в ме-
жах діяльності всього Агробізнесу 
Кернел солодощі під ялинку одер-
жали майже 35 тис. дітлахів, на що 
агропідприємства Компанії витра-
тили близько 1 млн 300 тис. грн.

Ми вирішили запитати у жите-
лів нашого регіону, чи до вподоби 
їм така кернелівська традиція. Від-
повіді — у коментарях.

КОМЕНТАР 

Валентина Сергіївна Хоменко, 
директор Черняківської ЗОШ 
(Чутівський р-н, Полтавська обл.)

«З кернелівцями маємо багато-
річний досвід співпраці. Компанія 
та БФ «Разом з Кернел» завжди 
вітають наших учнів з новорічними 
святами солодкими подарунками. 
Вважаю, що це гарна практика, 
оскільки діти, як ніхто інший, чека-
ють від Нового року дива. Цього-
річ солодощі отримали 54 дитини.  
Додам, що у 2016-му кернелівці 

направляли кошти на оздоров-
лення, а свого часу за їхнього 
фінансового сприяння було вста-
новлено два вікна в навчальному 
кабінеті закладу. Дякую Компанії 
за підтримку. Сподіваюся, що на-
далі разом з Кернел ми реалізує-
мо чимало корисних справ. 

КОМЕНТАР 

Ірина Миколаївна Гончарова, 
директор Шульського НВК 
(Первомайський р-н, Харківська обл.)

«Наш навчально-виховний ком-
плекс неодноразово одержував 
фінансову підтримку від Кернел. 
Ця Компанія спільно з БФ «Разом 
з Кернел» по можливості допо-
магає вирішувати проблеми за-
кладу. Напередодні новорічних 
свят солодощі від кернелівців 
отримали 26 дітей з дошкільного 
підрозділу (вихованці дитячого 
садочка) та 57 учнів школи. Крім 
того, кернелівці зробили ще один 
цінний подарунок нашому НВК 
до Нового року — виділили не-
обхідну суму на встановлення 
10 металопластикових вікон у 
приміщенні садочка (бюджет ви-
трат — майже 39 тис. грн). А ще 
торік Компанія направляла кошти 
на поточні літні ремонти, на оздо-
ровлення учнів. До Дня знань 
першокласники отримували від 

Кернел набори канцелярського 
приладдя, а дев’ятикласники на 
випускному вечері — грошові пре-
мії. Наш заклад має чимало пла-
нів та проектів, які, я впевнена, 
будуть втілені в життя за подаль-
шої фінансової участі Кернел. 
Щиро вдячні Компанії за турботу 
та розуміння».

КОМЕНТАР 

Лариса Павлівна Остаповець, 
директор Максимівського НВК 
(Кременчуцький р-н, Полтавська обл.)

«Регулярно не лише до новорічно-
різдвяних свят, а й до Дня знань та 
Останнього дзвоника наш заклад 
та учні отримують різноманітні 
подарунки від компанії Кернел 
та Благодійного фонду «Разом з 
Кернел». Цьогоріч солодощі під 
ялинку одержали 140 учнів шко-
ли та 52 вихованці садочка «Ве-
селка». Зауважу, що в 2016 році 
Кернел профінансував придбан-
ня мультимедійного проектора, 
спрямовував кошти на закупівлю 
посуду у шкільний харчоблок. До-
помога кернелівців завжди є важ-
ливою, доречною, а головне —
дієвою. Напевно, багатьом осе-
редкам сільської освіти хотілося 
б мати таких помічників, як кер-
нелівці. Приємно, що нам у цьому 
поталанило!» Новорічні ранки у школі села Черняківка Новорічні ранки у школі села Черняківка 

(Чутівський р-н, Полтавська обл.) пройшли разом із Кернел(Чутівський р-н, Полтавська обл.) пройшли разом із Кернел

У Петрівський НВК (Красноградський р-н, Харківська обл.)У Петрівський НВК (Красноградський р-н, Харківська обл.)

завітали кернелівські Діди Морози з солодкими завітали кернелівські Діди Морози з солодкими 

подарункамиподарунками

Вихованці Чорнухинського ДНЗ (смт Чорнухи, Вихованці Чорнухинського ДНЗ (смт Чорнухи, 

Полтавська обл.) дякують Кернел Полтавська обл.) дякують Кернел 

за солодкий Новий рікза солодкий Новий рік
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Владислав Владислав 

Володимирович КолісникВолодимирович Колісник
 Посада: тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва «Аршиця» (Кернел), 

Новосанжарський р-н, 

Полтавська обл.

 Стаж роботи в Компанії: 

з 2013 року

Владислав має найкращі характеристики від Керівництва Компанії. Він енергій-
ний, професійний, безвідмовний. Хлопець працює в Кернел уже не один рік. Розпо-
чав трудову діяльність як електрогазозварник, а торік освоїв професію тракториста-
машиніста сільськогосподарського виробництва й уже в період весняно-польових 
робіт 2016 року зміг зарекомендувати себе одним із найкращих механізаторів. 
Завдяки його старанням на поля «Аршиця» (Кернел) якісно та вчасно були внесені 
засоби захисту рослин. Як сумлінний працівник Владислав не лише відповідально 
ставиться до виконання своїх обов’язків, а й має всі передумови для подальшого 
професійного зростання. Кернел для нього — це улюблена робота, дружній колек-
тив, впевненість у завтрашньому дні.

Отримати юридичну освіту Юлія вирішила ще в дев’ятому класі школи. Саме тоді в навчальну 
програму було введено курс правознавства, це стало вирішальним у професійному виборі дів-
чини. Згодом було навчання в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, 
де Юлія отримала диплом магістра та здобула кваліфікацію юриста. Ставши дипломованим спе-
ціалістом, одержала пропозицію працевлаштування на підприємстві ТОВ «Повстинагроальянс» 
(Кернел), яке з часом було приєднано до СТОВ «Вишневе-Агро» (Кернел) (нове найменування 
СТОВ «Агрофірма «Куйбишево» (Кернел)). За роки роботи в Компанії Юлія отримала значний до-
свід, на її рахунку понад 100 різноманітних судових справ, безліч правових консультацій, наданих 
працівникам підприємства, аналіз та підготовка господарських договорів. Дівчина переконана, 
що головне для юриста — це відповідальний та грамотний підхід до виконання поставлених за-
вдань, пунктуальність, самоорганізованість, знання чинної законодавчої бази та розуміння того, 
що ти приносиш користь Компанії. А роботу в Кернел вважає успіхом, можливістю подальшого 
професійного та особистісного розвитку.

Юлія 

Василівна Глебська
 Посада: юрисконсульт СТОВ «Вишневе-Агро» 

(Кернел), Оржицький р-н, Полтавська обл.

 Стаж роботи в Компанії: з 2011 року

Ось такі вони, професіонали своєї справи — працівники агропідприємств Кернел, які стоять на варті перемог та досягнень, а відтак і прибутковості Компанії. 

Керівництво Кернел переконане, що кожен працівник має необхідні здібності для того, щоб побудувати достойну кар’єру в улюбленій Компанії. 

Головне — прагнути цього та використовувати всі надані можливості. 

Ф
ОТО

Ф
АКТ ГОЛОВНА ЯЛИНКА 

ХАРКIВЩИНИ ГОСТИННО 
ПРИЙМАЛА МАЛЕНЬКИХ 

ВIДВIДУВАЧIВ

Окрім солодких подарунків до новорічно-різдвяних 
свят, компанія Кернел спільно з Благодійним фон-
дом «Разом з Кернел» зробила ще один сюрприз 

дітям із підопічних сіл Харківщини. Йдеться про подорож 
до головної ялинки області учнів Бесарабівського НВК 
(Кегичівський р-н) та Петрівського НВК (Красноградсь-
кий р-н). Малеча зуміла гарно й весело провести час та 
отримати від поїздки масу позитивних емоцій.

  НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

ТАЛАНТИ УКРАЇНСЬКОЇ ГЛИБИНКИ
На шпальтах газети «У кожен двір» ми продовжуємо знайомити Вас із творчістю жителів Полтавщини та Харківщини. 

Сьогодні в полі зору — історії Івана Бута з села Чевельча (Оржицький р-н, Полтавська обл.), який своїми руками 

створює неповторні вироби з дерева й металу, та Людмили Харковець із села Бессарабівка (Кегичівський р-н, 

Харківська обл.), вишиті роботи якої милують око.

КОМЕНТАР 

Іван Іванович Бут, мешканець села Чевельча (Полтавщина)

«Ще з дитинства багато часу приділяв декоративно-прикладному мистецтву. Завжди любив  
створювати щось власноруч, а ще мав художні здібності. Отримав вищу педагогічну освіту 
й три десятиліття пропрацював вчителем трудового навчання в сільській школі. Зрозуміло, 
що з такою роботою щодня мав можливість створювати нові та цікаві речі, і не лише навча-
ти цього дітей, а й удосконалювати власні навики. Тепер, коли перебуваю на пенсії, хоча 
й тримаю господарство, намагаюся знайти хвилинку для улюбленої справи. Зауважу, що 
робота з деревом та металом вимагає не лише часу, наявності потрібних матеріалів, бажання, 
а й досвіду, практичних умінь. Ще більш приємним є той факт, що створені моїми руками 
вироби тішать око перехожих, роблять яскравішим світ навколо».

КОМЕНТАР 

Людмила Миколаївна Харковець, жителька села 
Бессарабівка (Харківщина)

«Я родом із Рівненщини, а там, як то кажуть, ви-
шивають усі. Вишивку не вважаю захопленням, 
а радше заняттям для душі, яке заспокоює, до-
зволяє відволіктися від буденних проблем. Маю 
двох дочок, які також час від часу разом зі мною 
сідають за вишивання. Найкраще вдаються 
рушники, подушки, серветки. Головне — у кожен 
стібок вкладати краплю любові, тоді будь-яка річ 
нестиме позитивну енергетику та буде обере-
гом для родини».

ПРОПОНУЄМО ВАШІЙ УВАЗІ ФОТО РОБІТ МАЙСТРА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

МИСТЕЦТВА ІВАНА БУТА

ФОТОЗВІТ ІЗ НОВОРІЧНИХ ЕКСКУРСІЙ, 

ПРОВЕДЕНИХ ЗАВДЯКИ КОШТАМ КЕРНЕЛ

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

СIЙСЯ, РОДИСЯ, ЖИТО, ПШЕНИЦЯ
Останнiй мiсяць зими настав, і сонце з кожним днем пiднiмається все вище, готуючись до приходу весни. 

А поки на землi все вiдбувається саме так, як дбайливо спланувала матiнка-природа, для завбачливого 

садiвника-городника настає час замислитися про сезон прийдешнiй. Тож ми з радiстю допоможемо 

Вам пiдготуватися до посiвного перiоду…

Секрет багатого врожаю — зовсiм не в 
дорогому насiннi чи розсадi, не лише 
в якiсному добривi чи гарнiй теплицi, 

ба навiть родючий ґрунт не є головною запо-
рукою успiху. Важливим чинником, про який 
ми часто забуваємо, є непомiтний для ока, 
але вiдчутний для всього живого вплив нічного 
свiтила. Йдеться про Мiсяць.

Мiсячний посiвний календар

Мабуть, кожен iз нас не раз чув про iсну-
вання «сприятливих днiв» для сiвби чи посадки 
розсади. Але чи замислювалися Ви коли-не-
будь, звiдки беруться цi дати у календарях i 
чому багато господарiв беззаперечно довiря-
ють написаному? Вiдповiдь проста: вiд фаз Мi-
сяця залежать припливи й вiдпливи вод у морях 
та океанах; пiд його впливом нерiдко змiнюєть-
ся самопочуття людини, а також, часом досить 
рiзко й непередбачувано, — поведiнка тварин. 
Рослинний свiт не є винятком. Народний до-
свiд i спостереження аграрiїв пiдтверджують 
той факт, що для початку кожного виду робiт 
на землi та вирощування рiзних сiльськогоспо-

дарських культур є свiй особливий час. Тобто 
своя фаза Мiсяця. Iнтенсивнiсть росту рослин 
залежить вiд циклiв природного супутника 
Землi. Вважається, що в першiй та другiй фазi, 
коли молодий мiсяць зростає, вiн притягує не 
лише води океанiв, а й соки рослин, а тому 
вони починають активно рости вгору, змiцню-
ючи стебла та листя. Цей перiод пiдходить для 
посiву насiння, висаджування розсади, дерев i 
кущiв, а також для поливу, розпушування ґрун-
ту, внесення добрив. Натомiсть третя й четвер-
та фази, коли Мiсяць iде на спад, — сприятли-
вi для росту та змiцнення кореневої системи 
рослини. Тож у цей час рекомендовано садити 
коренеплоди. Таким чином, плоди (морква, 
картопля, буряк, редька та iншi) слiд садити в 
тi днi, коли мiсяць iде на спад. Тодi як плодовi 
й листовi рослини (помiдори, перець, бакла-
жани, капуста, петрушка, крiп тощо) потрiбно 
висiвати у днi, коли Мiсяць зростає.

А щодо таких таємничих явищ, як затем-
нення, повний чи, навпаки, молодий Мiсяць у 
народi й досi зберiгається переконання: у цей 
час категорично заборонено щось робити в 
саду чи на городi. У днi, коли супутник нашої 

планети переходить з одного знаку зодiаку в 
iнший, також не варто нiчого сiяти — рослини, 
мовляв, не зможуть повноцiнно розвиватися.

Загальнi рекомендацiї 
та правила при посадцi 
й посiвi рослин

Найкраща пора для того, щоб починати 
вирощувати городнi та садовi культури, на-
стає пiд час зростання Мiсяця. Саме ця фаза 
вважається найсприятливiшою для стрiмко-
го розвитку рослин. Примiром, коренеплоди 
найкраще садити за тиждень до поновлення 
мiсячного циклу. 

Крiм згаданих ранiше зауваг про город-

ництво на перiод молодого, повного 

Мiсяця та його затемнення, господарям 

слiд враховувати такi аспекти:

 Сiючи помiдори на розсаду, потрiбно 
вибрати добре освiтлюване, тепле примiщен-
ня. Землю перед висаджуванням рослин слiд 
обов’язково удобрити поживними речовина-
ми (гумусом, перегноєм, пташиним послiдом 

тощо). Необхiдно звертати увагу на якiсть до-
брива, iнакше воно (свiжий гнiй) може знищи-
ти розсаду. Крiм того, томати в жодному разi 
не можна саджати поряд iз картоплею — по-
мiдори можуть заразитися бурою гниллю.

 Якщо з природними стихiйними лихами 

боротися марно, то вплив шкiдникiв на роз-

саду можна мiнiмiзувати. Адже попелиця, 
наприклад, може звести нанiвець всю працю 
господаря з вирощування капусти, помiдорiв 
або огiркiв. Оскiльки цей шкiдник розмножу-
ється на початку червня, до цього часу слiд 
бути дуже пильним i вчасно обробити рослини 
спецiальними хiмiчними засобами.

 Особливо схильнi до всiляких захворю-

вань ягоди, надто до сiрої гнилi. Хворий пагiн 
неодмiнно слiд вилучити з грядки, пiсля чого 
провести профiлактику решти рослин. Але 
пам’ятайте, що хворi рослини в жодному разi 
не можна викидати до компостної ями, бо хво-
роба може поширитися на iншi.

 Для хорошого врожаю суницi й полуницi 

рослини необхiдно оновлювати (пересаджу-
вати) раз на три роки. Старi рослини з грядки 
видаляють i замiнюють молодими.

ТОЧНИЙ МIСЯЧНИЙ КАЛЕНДАР 2017 РОКУ

ЛЮТИЙ

Скориставшись посiвним календарем квiтникаря, у якому 
точно визначено, коли можна займатися квiтковими культура-
ми, а в якi днi необхiдно залишити i ґрунт, i рослини в спокої, 
можна висаджувати розсаду цибулинних квiтiв i сiяти насiння.

У цей самий час уже можна починати висiвати розсаду 
раннiх садових культур. Дуже важливо покладатися на фази 
нiчного свiтила, щоб отримати щедрий урожай. 
У лютому можна сiяти:

 Зелень, наприклад салатну цибулю, петрушку, крiп i са-
лат, дозволяється сiяти в теплий ґрунт 2, 4 числа, з 12 по14 i 
16 лютого, а також з 22 по 26-те.

 Огiрки, якщо дозволяють погоднi умови, також час висiва-
ти в ґрунт, помiщений у горщиках на пiдвiконнi помешкання. 
Розсаду огiркiв найкраще висiвати з 12 по 14, 24 а також iз 26 
по 28-ме число.

 Томати, солодкий перець, моркву й пастернак (насiнням) 
можна засiвати протягом другої половини лютого.

 Соняшник, капусту (в т. ч. цвiтну), спаржу рекомендовано 
сiяти з 11 по 14 лютого, а також iз 24 по 27-ме.

 Крiп, фенхель, кiнзу, кмин i гiрчицю слiд висiвати у ґрунт 2, 
12, 14, 23, 28 лютого.

БЕРЕЗЕНЬ

Як визначає посiвний календар на 2017 рiк для України, 
у першому весняному мiсяцi починаються основнi пiдготов-
чi роботи. Садiвникам потрiбно починати готувати ґрунт для 
майбутнiх посiвiв, очищуючи та удобрюючи землю. Розсада 
на пiдвiконнi вже пiдросла, тож вимагає пiкiровки та прорiд-
жування.
Продовжуючи висiвати розсаду городнiх культур, 

знайте:

 Соняшник, капусту (в т. ч. цвiтну), спаржу рекомендовано 
сiяти з 12 по 14 березня, а також 18, 19, iз 22 по 26 i 30-го.

 Петрушку на корiнь висiвайте з 8 по 11 березня, з 18 по 21, 
а також 28 i 29-го числа.

 Салат, шпинат, петрушку на зелень та солодкий перець 
можна висiвати у такi днi: з 2 по 4, з 12 по 16 березня, а також 
18, 19, 22 та 28-го.

 Буряк, редис, редьку, дайкон, горох, квасолю та iншi бобо-
вi рекомендовано висiвати з 12 по 14 та з 22 по 26 березня.

 Селеру, брукву, рiпу й кукурудзу засiвайте у ґрунт iз 2 по 4, 
15, 20, 23, 28 i 29 березня.

 Томати, огiрки, кавуни, динi, моркву i пастернак (на корiн-
ня) краще сiяти з 2 по 4, з 12 по 15, з 21 по 25 березня.

 Крiп, фенхель, кiнзу, кмин i гiрчицю слiд висiвати у ґрунт з 
4 по 6, з 11 по 13, а також з 21 по 23, 27 i 29-го числа.

 Нарештi зелену цибулю, хрiн та салат висiвайте у перiод з 
2 по 4, з 12 по 14, з 21 по 26, а також 30 й 31 березня.

КВIТЕНЬ

Для садiвникiв квiтень — ще не гарячий сезон, але, без-
умовно, теж вiдповiдальна пора. У цьому мiсяцi треба встиг-
нути пiдготувати землю для всiх майбутнiх посiвiв, адже роз-
сада пiдросла, тож зовсiм скоро прийде час пересаджувати 
її з горщикiв у вiдкритий, обiгрiтий сонцем ґрунт.

Мiсячний посадковий календар в Українi на 2017 рiк ра-
дить проводити посiви у другiй половинi мiсяця. Головним 
чином це стосується культур, плодоносна частина яких розта-
шована поверх землi — огiрки, зелень, баклажани. А ось коре-
неплоди найкраще починати сiяти на розсаду до 15 квiтня.

 Баклажани та кабачки висiвайте 9 та 16, а також у перiод 
з 24 по 17 квiтня.

 Соняшник, капусту (в т. ч. цвiтну), спаржу рекомендовано 
сiяти 2, 3, 7 та 12-го числа.

 Салат, шпинат, петрушку на зелень та солодкий перець 
можна висiвати у такi днi: з 7 по 12, 22, 23, 29, 30 квiтня.

 Буряк, редис, редьку, дайкон, горох, квасолю та iншi бо-
бовi можна висiвати 3, з 7 по 9, 11, 12, 29-го числа

 Петрушку на корiнь та картоплю вже можна садити 2, 3, з 
7 по 12, 19, 22 квiтня.

 Селеру, брукву, рiпу й кукурудзу засiвайте у ґрунт 2, 3, iз 7 
по 12, 29 i 30 квiтня.
Томати, огiрки, кавуни, динi, моркву i пастернак (на корiння) 
краще сiяти 8, 12, 13, 22, з 26 по 28 квiтня.

 Крiп, фенхель, кiнзу, кмин i гiрчицю слiд висiвати у ґрунт 2, 
3, з 7 по 12, 22, 29, 30-го числа.

 Нарештi зелену цибулю, хрiн та салат висiвайте у перiод з 
18 по 20, 23, а також з 26 по 28 квiтня.

Уваги у квiтнi вимагають i плодовi кущi, а також дерева. 
Прийшов час доглянути їх, провiвши профiлактику проти гри-
зунiв, а також очистити вiд зламаного та сухого гiлля. А ґрунт 
важливо збагатити мiнералами, попередньо розпушивши 
землю, i лише тодi полити її та розсипати добриво.

ТРАВЕНЬ

Чудова й тепла весняна пора радує й рослини, i садiвни-
кiв. У травнi завбачливi господарi вже можуть насолоджува-
тися результатами своєї працi, звичайно, якщо вони вчасно 
посiяли городину в горщики. Головним чином це стосується 
зеленi. У травнi вже виростають соковитi стебла зеленої ци-
булi або пухнастi гiлочки петрушки, якi можна нарiзати для 
салату або ласувати ними як самостiйною стравою.

У травнi завершують посiви садових культур. У цей час 
важливо завершувати посадку помiдорiв, огiркiв, баклажа-
нiв, солодкого перцю. При цьому бажано виконувати роботи 
або в перших числах мiсяця, або вже пiсля 15-го числа. А такi 
культури, як буряк, морква, рiпа та iншi коренеплоди, висiва-
ють у пiдiгрiтий ґрунт з 10 по 18 травня.

 Баклажани та кабачки висiвайте 2, 7, 12, 17-18, 23 i 30-го 
числа.

 Соняшник, капусту (в т. ч. цвiтну), спаржу рекомендовано 
сiяти 9-11 травня.

 Петрушку на корiнь та картоплю вже можна садити 9-11 i 
22-го числа вiдповiдно.

 Салат, шпинат, петрушку на зелень та солодкий перець 
висiвайте в такi днi: 9, 11, 22, 28, 29 травня.

 Селеру, брукву, рiпу й кукурудзу засiвайте у ґрунт 4, 9, 11, 
13, 22, 28, 29-го.

 Томати, огiрки, кавуни, динi, моркву й пастернак (на ко-
рiння) краще сiяти 9, 15, 19, 24, 25-го числа.

 Крiп, фенхель, кiнзу, кмин та гiрчицю слiд висiвати у ґрунт 
5, 11, 13 травня.

 Нарештi зелену цибулю, хрiн та салат висiвайте 4, 15, 17, 
20, 24, 25 i 31 травня.

ЧЕРВЕНЬ

Посiвний календар на 2017 рiк для України точно вказує, 
що до червня вже повиннi бути завершенi основнi роботи, 
пов’язанi з висаджуванням городини. Дозволяється до 5-го 
числа закiнчити посiв картоплi. Перший лiтнiй мiсяць придат-
ний для повторної висадки зеленi й редиски.

 Салат, шпинат, петрушку на зелень та солодкий перець 
можна висiвати у такi днi: 5, 10, 11 червня.

 Томати, огiрки, кавуни, динi, моркву й пастернак (на ко-
рiння) ще можна сiяти 2, 7, 11 i 16-го числа.

 Крiп, фенхель, кiнзу, кмин та гiрчицю слiд висiвати у ґрунт 
5, з 11 по 16-те червня.

 Нарештi зелену цибулю, хрiн та салат висiвайте 2, 11, 16, 
20 та в перiод з 27 по 30 червня.

ЛИПЕНЬ

Приходить пора для збору першого врожаю. Дозволя-
ється сiяти лише зелень i редис, адже iншi культури, швидше 
за все, повiльно розвиватимуться.

СЕРПЕНЬ

У цей момент вже починають активний збiр врожаю. Але 
не слiд думати, що основнi роботи по саду закiнченi. 

Ґрунту досi потрiбне регулярне зволоження i постiйна 
обробка рослинних культур вiд бур’янiв.

ВЕРЕСЕНЬ

У вереснi завершують збiр врожаю, проводять 
прибирання територiї саду й готують ґрунт 

для майбутнiх посiвiв (перекопування землi, внесення 
мiнеральних добрив).
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З любов’ю до землі, з повагою до людей!З любов’ю до землі, з повагою до людей!


