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ДОБРИЙ ГОСПОДАРДОБРИЙ ГОСПОДАР
СЕКРЕТ БАГАТОГО ВРОЖАЮ —

не лише в якісному добриві чи 
гарній теплиці, навіть родючий 

ґрунт не є головною запорукою 
успіху. Важливим чинником, про 

який ми забуваємо, є непомітний 
для ока, але відчутний для всього 

живого вплив нічного світила. 
Пропонуємо Вашій увазі місячний 

посівний календар.

стор.

5
стор.
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СЛОВО ЗАСНОВНИКА

Дорогі друзі!
Сьогодні Ви тримаєте в руках черговий 

номер газети «У кожен двір», а це значить, що 
минув ще один місяць, наповнений подіями, 
новинами та проектами, реалізованими спільно 
з агропідприємствами компанії Кернел — «Ен-
селко Агро», «Агрополіс» та Благодійним фон-
дом «Разом з Кернел». І ми вкотре підготували 
для Вас порцію цікавої та корисної інформації.

Варто розпочати з такого важливого 
моменту роботи кернелівських агропідпри-
ємств, як сплата податків. Адже саме подат-
кові надходження від «Енселко Агро» (Кернел) 
та «Агрополіс» (Кернел) формують не лише 
державний, а й місцеві бюджети, кошти з яких 
спрямовуються на покращення інфраструк-
тури, благоустрою Ваших населених пунктів, 
поліпшення умов лікування у сільських ФАПах, 
навчання та виховання дітей у школах і садоч-
ках тощо. Так, торік до бюджетів усіх рівнів вка-
зані агропідприємства Компанії перерахували 
майже 318 млн грн. Детальніше про те, скіль-
ки отримали місцеві бюджети Хмельницької й 
Тернопільської областей, читайте на шпальтах 
видання.

Продовжили кернелівці й підтримку на-
вчальних закладів. За фінансування «Енселко 
Агро» (Кернел) та Благодійного фонду «Ра-
зом з Кернел» у дитячому садочку «Перлинка» 
села Абрикосівка (Кам’янець-Подільський р-н, 
Хмельницька обл.) з’явився новий спортивний 
інвентар та шведська стінка, у школу села Бор-
суки (Новоушицький р-н, Хмельницька обл.) 
придбано бойлер для гарячого водопостачан-
ня. Не залишилися без корисних подарунків від 
Компанії й осередки сільської освіти Тернопіль-
щини. Підприємство «Агрополіс» (Кернел) та 
Благодійний фонд презентували Дністровській 
ЗОШ (Борщівський р-н, Тернопільська обл.) 
футбольні та волейбольні м’ячі , тенісний стіл 
та сучасний лазерний принтер.

Відчутну допомогу отримала й медична 
сфера. Кернел виділив кошти на організацію 
харчування пацієнтів стаціонару Заліщиць-
кої центральної комунальної районної лікарні 
(30 тис. грн) і Товстенської районної комуналь-
ної лікарні (20 тис. грн), що на Тернопільщині. 
Відповідні сертифікати представники Компа-
нії вручили під час зустрічей з колективами та 
очільниками цих установ.

Важливою була допомога підприємства 
«Енселко Агро» (Кернел) у розчистці сільських 
доріг Хмельниччини від заметів. Техніка Ком-
панії вийшла на боротьбу з негодою у десятках 
підопічних населених пунктів. Крім того, для по-
долання наслідків стихії громадам надавалися 
паливно-мастильні матеріали.

Щороку представники «Енселко Агро» 
(Кернел) напередодні Дня вшанування учас-
ників бойових дій на території інших держав 
відвідують матерів загиблих воїнів-інтернаці-
оналістів Волочиського району (Хмельницька 
обл.). Не став винятком і цей рік. Шукайте фо-
тозвіт у номері.

Традиційно на сторінках газети Ви зна-
йдете поради господарям, дізнаєтеся чимало 
цікавого про Компанію та людей, які в ній пра-
цюють. Хочу вкотре подякувати кожному за те, 
що обрав Кернел. Ми щасливі, що ми разом! 

Усім мирного неба, 
нових корисних проектів, 

благополуччя та достатку!
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Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї КернелНаталя Хвостова 

Керівник редакції «У кожен двір», 
Директор Благодійного фонду 

«Разом з Кернел»

ПІДПРИЄМСТВО «АГРОПОЛІС» 

(КЕРНЕЛ) СПІЛЬНО 

З БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» 
спрямували кошти на організацію 

харчування пацієнтів стаціонару 
Заліщицької центральної 

комунальної районної лікарні 
(30 тис. грн) і Товстенської 

районної комунальної лікарні 
(20 тис. грн), що на Тернопільщині.

СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИЗ ДУМКОЮ ПРО ДIТЕЙЗ ДУМКОЮ ПРО ДIТЕЙ
Завдяки фінансовій участі 

кернелівських підприємств «Енселко 
Агро», «Агрополіс» та Благодійного 
фонду придбано СПОРТІНВЕНТАР 

ДЛЯ ДНІСТРОВСЬКОЇ ЗОШ 
(Тернопільська обл.) і дитячого 

садочка с. Абрикосівка (Хмельниць-
ка обл.), а в школі с. Борсуки 

(Хмельницька обл.) встановлено 
сучасний бойлер.

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
За даними Держстату, кількість сільськогосподарських тварин у 2017 році (в цілому в Україні) становить:

 ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!

У 2016 РОЦI ПIДПРИЄМСТВА «ЕНСЕЛКО 
АГРО» (КЕРНЕЛ) ТА «АГРОПОЛIС» (КЕРНЕЛ) 

СПЛАТИЛИ БЛИЗЬКО 318 МЛН ГРН ПОДАТКIВ
У рейтингу сплати податків серед сільгосптоваровиробників Хмельниччини й Тернопільщини підприємства 
компанії Кернел — «Енселко Агро» та «Агрополіс» — посідають перші місця. Зауважимо, що сумлінна сплата 

податків у аграрному секторі — це запорука стабільного розвитку сільських територій, адже левова частка коштів, 
перерахованих Кернел, спрямовується на підвищення соціальних стандартів життя мешканців сіл та містечок регіону.

 

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА
СВИНІ ВІВЦІ ТА КОЗИ ПТИЦЯ
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На 1 лютого 2017 р. 3770,1 98,2 2112,2 97,2 6303,8 89,5 1368,3 99,5 195 117,0 98,1

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

Волочиськ

Красилів

Старокостянтинів

Стара Синява

ЯрмолинціГородок

Чемерівці
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Нова 

Віньківці
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Славута

Бучач

Чортків

Заліщики

Борщів

ХМЕЛЬНИЦЬКА ХМЕЛЬНИЦЬКА 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА 

ОБЛАСТЬ ОБЛАСТЬ 

Хмельницький

Тернопіль

ВСЬОГО БЛИЗЬКО ВСЬОГО БЛИЗЬКО 318318 МЛН ГРН  МЛН ГРН 
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ — ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ — ПОНАД 220 МЛНПОНАД 220 МЛН           МIСЦЕВI БЮДЖЕТИ —            МIСЦЕВI БЮДЖЕТИ — ПОНАД 97 МЛН ГРНПОНАД 97 МЛН ГРН

ОТРИМАЛА 
БIЛЬШЕ 

12 
МЛН ГРН
ПОДАТКIВ

ОТРИМАЛА 
БIЛЬШЕ 

85 
МЛН ГРН
ПОДАТКIВ 
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 БІЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ

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

як відкрити ФОП (фізична особа — підприємець). У минулому випуску ми знайомили Вас із цим поняттям, розповідали про 

переваги та юридичні аспекти такої форми ведення підприємницької діяльності. А також про те, куди звертатися 

і які документи подати, щоб зареєструвати ФОП.

Нагадаємо, що ФОП — це спрощена правова форма. Підходить 
для тих, хто тільки розпочинає свій бізнес. ФОП дозволяє запо-
чаткувати власну справу, маючи невеликий стартовий капітал. 

Зареєструвати ФОП може кожен громадянин, який досяг 16-річного віку 
та має офіційно зафіксоване місце проживання. Тобто реєстрація ФОП 
здійснюється за місцем прописки. Для того щоб зареєструвати ФОП, 
Вам потрібно звернутися до районної державної адміністрації (до дарж-
реєстратора) та надати туди певний пакет документів, у тому числі запо-
внену реєстраційну заяву.

У переважній більшості випадків, після того як Ви вийдете з кабіне-
ту державного реєстратора, Ви вже будете зареєстровані як приватний 
підприємець. Через декілька днів отримаєте виписку з єдиного держав-
ного реєстру — документ, який підтверджує державну реєстрацію ФОП.

 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 зрос-
тання власного врожаю 

Агробізнесу Кернел. Дві третини 
елеваторних потужностей заванта-
жені безпосередньо с/г продукцією 
Компанії.

Як зазначив Олександр Мащен-
ко, Керівник департаменту зберіган-
ня товарів на елеваторах Кернел, за 
кількістю елеваторних потужностей 
Компанія посідає в Україні третє міс-
це. Але вже зараз завдяки правильно 
організованій логістиці, автоматиза-
ції процесів та якості обслуговування 
обсяг заготівлі продукції перевищує 
показники, заявлені іншими гравця-
ми ринку з більш широкою мережею 
активів.

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.
На повну потужність сьогодні 

завантажені елеватори Кернел у 
Харківській, Полтавській, Чернігів-
ській, Черкаській та Хмельницькій 
областях. Збільшити відсоток за-
повнення зерносховищ у південних 
регіонах, які конкурують з портови-
ми 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 послу-
ги зберігання зернової 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 гаранту-
вати, в першу чергу, високу якість 
послуг. Це основна перевага. З цією 

метою ми постійно проводимо мо-
дернізацію місць для збільшення 
пропускної здатності елеваторів. 
Особливу увагу приділяємо впрова-
дженню інноваційних проектів з ме-
тою підвищення енергоефективнос-
ті комплексів та дбайливої роботи з 
зерном».

Що робити далі?

КРОК ТРЕТІЙ. Постановка на облік у податковій 

службі. Вибір системи оподаткування.

Для того щоб просто стати на облік у податко-
вій службі, йти туди не обов’язково. Державний 
реєстратор після отримання документів від фізич-
ної особи та проведення реєстрації направляє всю 
необхідну інформацію для взяття на облік до по-
даткової служби. Податкова служба, на підставі 

інформації, отриманої від державного реєстратора, 
ставить підприємця на облік.

Проте Ви повинні самостійно обрати систему 
оподаткування. Системи оподаткування в Україні 
для суб’єктів господарювання, як юридичних осіб, 
так і фізичних осіб — підприємців представлені 
двома формами — загальною та спрощеною. Від 
вибору системи оподаткування залежатиме розмір 
податків, які Ви сплачуватимете державі, а також 
чимало інших документальних моментів роботи. 
Про них далі.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЧКА ДІЯЛЬНОСТІ ФОП НА ЗАГАЛЬНІЙ ТА СПРОЩЕНІЙ СИСТЕМАХ ОПОДАТКУВАННЯ

Які види діяльності дозволені підприємцю?

Обмежень не передбачено
Обмеження встановлено ст. 291.5 Податко-

вого кодексу України (далі ПКУ)

Яка гранична сума доходу дозволена підприємцю?

Обмежень не передбачено 
 1-ша група —  300 тис. грн на рік;
 2-га група — 1 млн 500 тис. грн на рік;
 3-тя група — 5 млн грн на рік.

Чи потрібно підприємцю реєструвати РРО (реєстратор розрахункових операцій)?

Обов’язково реєструється при готівкових 
розрахунках 

 1-ша група — не застосовується;
 2-га група — застосовують, якщо дохід 

понад 1 млн грн;
 3-тя група — застосовують, якщо дохід 

перевищує 1 млн грн.

Чи обов’язково підприємцю реєструвати ПДВ?

Обов’язково при перевищенні 300 тис. грн 
за останні 12 місяців:

Добровільно — за бажанням

Добровільно за бажанням
Для 1-ї і 2-ї групи реєстрація ПДВ не перед-

бачена

Форма розрахунку з постачальниками та покупцями

Грошова/не грошова Тільки грошова (готівкова/безготівкова)

Наявність статусу резидента

Обмежень за статусом резидента не перед-
бачено

Нерезиденти не можуть бути платниками 
єдиного податку 

Обмеження стосовно зміни системи оподаткування

Обмежень не передбачено 
За наявності податкового боргу перед 

бюджетом перехід на єдиний податок за-
боронено 

Чи потрібні первинні документи підприємцю?

Наявність обов’язкова Наявність не обов’язкова

Які первинні документи можуть підтверджувати витрати підприємця?

Акт наданих послуг, акт виконаних робіт, 
прибуткова або видаткова накладна, по-

даткова накладна, товарний чек

Акт наданих послуг, акт виконаних робіт, 
прибуткова або видаткова накладна, по-

даткова накладна, чек, товарний чек

Яку книгу обліку веде підприємець?

Ведеться книга обліку доходів та витрат. 
На найманого працівника окрема книга не 

реєструється

 1-2-га групи ведуть книгу обліку доходів;
 3-тя група (не платники ПДВ) веде книгу 

обліку доходів;
 3-тя група (платники ПДВ) веде книгу 

обліку доходів та витрат. На найманого пра-
цівника окрема книга не реєструється.

ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 

За яких умов підприємець з єдиного податку має перейти на загальну спрощену 

систему?

Підприємець втрачає статус платника єдиного податку у разі:

 перевищення граничного обсягу доходу;
 перевищення максимально встановленої чисельності найманих працівників;
 наявності податкового боргу за понад два послідовних квартали;
 здійснення діяльності єдинниками 1-2-ї груп, не зазначеної у свідоцтві платника єдино-

го податку;
 наявність розрахунків у негрошовій формі;

Здійснення діяльності, що не дає права застосовувати спрощену систему оподаткування;
 надання єдинниками 2-ї групи послуг підприємствам на загальній системі.
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  З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙЗ ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ

«ВIД «ЕНСЕЛКО АГРО»
(КЕРНЕЛ) ТА БЛАГОДIЙНОГО

ФОНДУ МИ ОТРИМАЛИ
КОШТИ НА ПРИДБАННЯ
СУЧАСНОГО БОЙЛЕРА.
УСТАТКУВАННЯ УЖЕ

ВСТАНОВЛЕНО Й
ПОВНОЦIННО ПРАЦЮЄ».

ВIД САДОЧКА ДО ШКОЛИ З ДОБРИМИ СПРАВАМИ
2017-й тільки почався, а громади сіл Хмельниччини й Тернопільщини вже мають перші результати співпраці 

з агропідприємствами Кернел — «Енселко Агро», «Агрополіс» та Благодійним фондом «Разом з Кернел». 

Завдяки фінансовій участі Ком-
панії придбано спортивний 
інвентар для Дністровської 

ЗОШ (Борщівський р-н, Терно-
пільська обл.) та дитячого садочка 
села Абрикосівка (Кам’янець-По-
дільський р-н, Хмельницька обл.), а 
в школі села Борсуки (Новоушиць-
кий р-н, Хмельницька обл.) встанов-
лено сучасний бойлер. Деталі — у 
коментарях.

КОМЕНТАР 

Анатолій Віталійович Боднарчук,
 головний бухгалтер Борсуківської сільради 
(Хмельницька обл.)

«З підприємством «Енселко Агро» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
маємо гарний досвід співпраці. 
Аграрії завжди реагують на наші 
звернення. Так, нещодавно, коли в 
нашій сільській школі, де навчаєть-
ся 47 учнів, виникла проблема з га-
рячою водою (вийшло з ладу старе 
обладнання), Компанія не відмови-
ла в допомозі. Від «Енселко Агро» 
(Кернел) та Благодійного фонду ми 
отримали кошти на придбання су-
часного бойлера. Устаткування уже 
встановлено й повноцінно працює. 
Крім того, торік Кернел направляв 
фінанси на закупівлю матеріалів 
для ремонту приміщення сільради, 
яке постраждало від пожежі. Разом 
з кернелівцями ми вже почали по-
троху планувати майбутню роботу, 
більшість проектів стосуватиметься 
покращення умов навчання дітей у 
освітніх закладах. Дякуємо Компанії 
за надану підтримку, сподіваємо-
ся на плідні результати співпраці у 
2017 році».

КОМЕНТАР 

Любов Іванівна Шевчук, Директор 
Дністровської ЗОШ (Тернопільська обл.)

«Нещодавно до нашого закладу за-
вітали почесні гості — представники 
підприємства «Агрополіс» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел». Вони пре-
зентували школі потрібні подарун-
ки — спортивний інвентар і тенісний 
стіл — для покращення рівня прове-
дення уроків фізичного виховання, а 
також сучасний лазерний принтер. 
Ми вдячні Компанії за допомогу. 
Адже сьогодні сільська освіта по-
требує всебічної підтримки, і дуже 
добре, що наш заклад має такого 

Ф
ОТО

Ф
АКТ

З кожним роком історія все більше 
віддаляє нас від буремних років афгансь-

кої війни. Але час нездатний викреслити з на-
шої пам’яті героїчні подвиги, приклади мужності 

та вірності військовому обов’язку, які продемон-
стрували тисячі відданих синів і дочок України, що їм 

долею судилося надягнути солдатські шинелі. Серед них 
і загиблі воїни-інтернаціоналісти — сержант Віктор Коло-
дій та молодший сержант Олег Небрачний із сіл Баглаї та 
Бубнівка Волочиського  району Хмельниччини.

Традиційно напередодні 15 лютого, річниці виве-
дення військ із Афганістану, представники підприємства 
«Енселко Агро» (Кернел) відвідують матерів цих солдатів. 
Не став винятком і цей рік. Олена Романенко, Керівник 
відділу соціальної політики Кернел, разом зі старшим ме-
неджером району Ігорем Мальованим і старшим менед-
жером села Миколою Муріним завітали до осель Галини 
Кирилівни та Лідії Кіндратівни, вручивши їм грошові пре-
мії, а також побували у школі села Бубівка на уроці мужно-
сті, спеціально організованому до цього пам’ятного дня.

Пропонуємо Вашій увазі фотозвіт із поїздкиПропонуємо Вашій увазі фотозвіт із поїздки

помічника, як Кернел. Додам, що 
сьогодні у школі навчається 48 учнів. 
Щороку до першого вересня наші 
першокласники отримують від Ком-
панії набори канцелярського при-
ладдя, а до Дня Святого Миколая 
аграрії вручають учням солодкі по-
дарунки. Переконана, що в подаль-
шому ми й надалі плідно співпрацю-
ватимемо з «Агрополіс» (Кернел) та 
Благодійним фондом».

КОМЕНТАР 

Оксана Миколаївна Костовська, староста 
села Абрикосівка (Хмельницька обл.)

«Почну з того, що підприємство 
«Енселко Агро» (Кернел) є одним із 
орендарів нашої землі. Окрім вчас-
ного розрахунку за паї, ці аграрії 

завжди відкриті до діалогу та спів-
праці в напрямку підтримки соціаль-
ної сфери населеного пункту. Торік 
за фінансової підтримки Кернел 
ми провели День села, допомогла 
Компанія і в придбанні бензопили 
для благоустрою територій. Нещо-
давно придбали спортінвентар та 
шведську стінку для вихованців ДНЗ 
«Перлинка». Наразі садочок відвідує 
шістнадцятеро діток. Від себе осо-
бисто, від педагогічного та бать-
ківського колективів дякую Кернел 
за те, що допомагають створювати 
комфорт для наших малят! У пер-
спективі плануємо залучити фінан-
си Компанії до ще однієї важливої 
справи — відновлення якісного во-
допостачання в селі».

Педагогічний та Педагогічний та 

учнівський колективи учнівський колективи 

школи села Борсуки школи села Борсуки 

(Новоушицький р-н, (Новоушицький р-н, 

Хмельницька обл.) Хмельницька обл.) 

дякують «Енселко Агро» дякують «Енселко Агро» 

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

з Кернел» за новий з Кернел» за новий 

сучасний бойлерсучасний бойлер

На урочистій лінійці представники підприємства «Агрополіс» (Кернел) та На урочистій лінійці представники підприємства «Агрополіс» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел» вручили учням Дністровської ЗОШ (Борщівський р-н, БФ «Разом з Кернел» вручили учням Дністровської ЗОШ (Борщівський р-н, 

Тернопільська обл.) спортивний інвентар та лазерний принтерТернопільська обл.) спортивний інвентар та лазерний принтер

Завдяки коштам від Кернел Завдяки коштам від Кернел 

у ДНЗ села Абрикосівка у ДНЗ села Абрикосівка 

(Кам’янець-Подільський р-н, (Кам’янець-Подільський р-н, 

Хмельницька обл.) закуплено Хмельницька обл.) закуплено 

спортивний інвентар для спортивний інвентар для 

занять фізкультуроюзанять фізкультурою
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  ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!

У 2016 РОЦI ПIДПРИЄМСТВА «ЕНСЕЛКО АГРО» У 2016 РОЦI ПIДПРИЄМСТВА «ЕНСЕЛКО АГРО» 
(КЕРНЕЛ) ТА «АГРОПОЛIС» (КЕРНЕЛ) СПЛАТИЛИ (КЕРНЕЛ) ТА «АГРОПОЛIС» (КЕРНЕЛ) СПЛАТИЛИ 

МАЙЖЕ 318 МЛН ГРН ПОДАТКIВМАЙЖЕ 318 МЛН ГРН ПОДАТКIВ
У рейтингу сплати податків серед сільгосптоваровиробників Хмельниччини й Тернопільщини 

підприємства компанії Кернел посідають перші місця.

Протягом 2016 року підприємства «Енселко Агро» 
(Кернел) та «Агрополіс» (Кернел) сплатили до бюд-
жетів усіх рівнів майже 318 млн грн податків та збо-

рів, що є одним із найкращих рейтингових показників для 
агробізнесу регіону.

При цьому державний бюджет отримав понад 220 млн 
грн податкових надходжень. Показово, що бюджетоформу-
ючою складовою тут став податок на додану вартість, який 
свідчить про реальний розвиток сільськогосподарського 

виробництва. За вказаний період «Енселко Агро» (Кернел) 
та «Агрополіс» (Кернел) сплатили понад 190 млн грн ПДВ. 
Крім того, до державної скарбниці сплачувався єдиний со-
ціальний внесок (ЄСВ) — понад 24 млн грн, а також військо-
вий збір з орендної та заробітної плати — понад 6 млн грн.

До місцевих бюджетів Хмельниччини й Тернопільщи-
ни Кернел перерахував понад 97 млн грн. Зазвичай доходи 
територіальних громад формуються за рахунок сплати по-
датку з орендної плати за земельні паї, із заробітної плати 

працівників, єдиного податку 4-ї групи (з кількості оброб-
лювальної землі), екологічного податку, рентної плати  за 
надрокористування тощо.

Зауважимо, що сумлінна сплата податків у аграрно-
му секторі — це запорука стабільного розвитку сільських 
територій, адже левова частка коштів, сплачених агропід-
приємствами Кернел, використовується для покращення 
соціальної сфери, благоустрою та інфраструктури хмель-
ницьких і тернопільських сіл.

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ:

Хмельницький

Волочиськ

Красилів

Старокостянтинів

Стара Синява

ЯрмолинціГородок

Чемерівці

Дунаївці

Кам’янець-Подільский

Нова Ушиця

Віньківці

Полонне

Славута

Тернопіль

Бучач

Чортків

Заліщики

Борщів

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 

ПРОПОНУЄМО ВАШІЙ УВАЗІ ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ТЕ, СКІЛЬКИ ПОДАТКОВИХ КОШТІВ ВІД КЕРНЕЛ ТОРІК ОТРИМАЛИ 

ТЕРНОПІЛЬЩИНА ТА ХМЕЛЬНИЧЧИНА В РОЗРІЗІ РАЙОНІВ

Сума податків, сплачених Сума податків, сплачених 

підприємством «Енселко підприємством «Енселко 

Агро» компанії Кернел у Агро» компанії Кернел у 

2016 році, склала 2016 році, склала 

майже майже 
277 млн грн277 млн грн

Державний бюджет Державний бюджет 

отримав отримав 

понад понад 
181 млн грн181 млн грн

Місцеві бюджети Місцеві бюджети 

Хмельниччини Хмельниччини 

одержали одержали 

понад понад 
85 млн грн85 млн грн

Сума податків, сплачених Сума податків, сплачених 

підприємством «Агрополіс» підприємством «Агрополіс» 

компанії Кернел у 2016 році, компанії Кернел у 2016 році, 

склала склала 

понад 51 млн грнпонад 51 млн грн

Державний бюджет отримавДержавний бюджет отримав

понад 39 млн грнпонад 39 млн грн

Місцеві бюджети Місцеві бюджети 

Тернопільщини Тернопільщини 

одержали одержали 

понад понад 
12 млн грн12 млн грн

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ:

БОРЩІВСЬКИЙ РАЙОН

2 млн 923 тис. грн 

БУЧАЦЬКИЙ РАЙОН

1 млн 520 тис. грн 

ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН

3 млн 244 тис. грн 

ЧОРТКІВСЬКИЙ РАЙОН

4 млн 454 тис. грн 

ВІНЬКОВЕЦЬКИЙ РАЙОН

5 млн 608 тис. грн  

ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН

8 млн 832 тис. грн 

ГОРОДОЦЬКИЙ РАЙОН

5 млн 890 тис. грн 

ДУНАЄВЕЦЬКИЙ РАЙОН

8 млн 442 тис. грн  

КАМ’ЯНЕЦЬ-

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

6 млн 996 тис. грн  

КРАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН

877 тис. грн 

НОВОУШИЦЬКИЙ РАЙОН

5 млн 294 тис. грн 

ПОЛОНСЬКИЙ РАЙОН

2 млн 825 тис. грн 

СЛАВУТСЬКИЙ РАЙОН

618 тис. грн 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ 

РАЙОН

21 млн 964 тис. грн  

СТАРОСИНЯВСЬКИЙ 

РАЙОН

4 млн 731 тис. грн 

ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ РАЙОН

5 млн 717 тис. грн 

ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ РАЙОН

6 млн 63 тис. грн 

УДКСУ 

В М. ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ

1 млн 231 тис. грн
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  БЛАГОУСТРІЙ

РЯТУЄМО СЕЛА ВIД СНIГОВОГО ПОЛОНУ
Цьогорічна зима принесла мешканцям українських сіл чимало сюрпризів, приємних і не дуже. Ще до початку грудня в країну прийшли 

хуртовини. Трималися складні погодні умови й під час новорічно-різдвяних свят. На поміч громадам сіл Хмельниччини в подоланні 

наслідків негоди систематично приходило підприємство «Енселко Агро» компанії Кернел.

Техніка Компанії вийшла на розчистку доріг у селах Веснянсьнкої, Вербо-
родинської, Баглаївськоі, Сахновецької, Радковецької сільрад (Староко-
стянтинівський р-н), а також у селах Кустівці, Голубча (Полонський р-н) 

та Дубова (Старосинявський р-н).
Дизельне пальне від «Енселко Агро» (Кернел) на суму понад 60 тис. грн 

для заправки техніки, що розчищала снігові замети, отримали села Лонки, 
Чухелі, Бубнівка, Пахутинці, Чернява, Трительники, Богданівка (Волочиський 
р-н), Чернелівка (Красилівський р-н), Сковородки (Старокостянтинівський 
р-н). Звільнялися від снігу дороги й на території Вівсянської, Вільховецької, 
Гусятинської, Степанівської, Шидловецької сільрад (Чемеровецький р-н), 
Глушковецької й Томашівської сільрад (Ярмолинецький р-н), а також Кли-
нівської сільради ( Городоцький р-н).

Сполучення між населеними пунктами, вулиці, під’їзди до магазинів, кла-
довищ, ФАПів у селах були вчасно звільнені від снігу. Зауважимо, що вже не 
одну зиму поспіль «Енселко Агро» (Кернел) допомагає селянам краю якісно 
та швидко розчищати сотні кілометрів засніжених доріг. Лише за один день 
обсяг снігоочисних робіт, які виконує техніка Компанії, становить не один де-
сяток кілометрів. І так із дня на день протягом усього періоду снігопадів.

КОМЕНТУЮТЬ ОЧІЛЬНИКИ СІЛЬСЬКИХ РАД РЕГІОНУ

КОМЕНТАР 

Марія Лук’янівна Думітрак, голова Гусятинської сільради 
(Чемеровецький р-н)

«Щиро кажучи, ми приємно здивовані допомогою, 
яку надало підприємство «Енселко Агро» (Кернел) 
у розчистці сільських доріг від заметів. Адже зима 
цьогоріч сніжна. Техніка Компанії без затримок, 
при першому ж дзвінку оперативно починала пра-
цювати. Тому жителям сіл Гусятина та Боднарівки 
не довелося стикатися з усіма наслідками него-
ди. Кернелівці спрацювали на найвищому рівні. 
Розчищалися як центральні дороги (для доставки 
продуктів харчування в села, для проїзду карет 

швидкої допомоги, шкільного автобуса), так і 
провулки. Дякуємо кернелівцям за таку важливу 
підтримку».

КОМЕНТАР 

Дмитро Анатолійович Поліщук, голова Веснянської сільради 
(Старокостянтинівський р-н)

«Цьогоріч наша громада не мала проблем із 
розчисткою снігу. Активно підключився до при-
бирання заметів орендар наших земель — під-
приємство «Енселко Агро» (Кернел). При потребі 
техніка аграріїв приходила нам на поміч, від снігу 
звільняли як сільські вулиці, так і під’їзні дороги —
до Ланок, Караїмівки та Веснянки. Таким чином 

великий сніг не порушував планів селян. Споді-
ваюся, що й надалі, щойно виникатиме така не-
обхідність, Компанія нам допомагатиме. Велика 
подяка Керівництву «Енселко Агро» (Кернел) й 
тим людям (трактористам і механізаторам), які 
фактично вдень та вночі працювали, звільняючи 
наші вулиці від наслідків негоди. Також дякуємо 
за підтримку соціальної сфери сіл. Наголошу, 
що торік Кернел виконав соціальні зобов’язання 
в повному обсязі. Зокрема, проводився ремонт 
дорожнього покриття, реставрація криниць за-
гального користування, надавалися паливно-
мастильні матеріали для шкільного автобуса 
тощо».

  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

ПIДНIМАЄМО РАЙОННУ МЕДИЦИНУ РАЗОМ!

Завдяки допомозі підприємства Завдяки допомозі підприємства 

«Енселко Агро» (Кернел) сотні «Енселко Агро» (Кернел) сотні 

кілометрів сільських доріг кілометрів сільських доріг 

Хмельниччини було розчищено Хмельниччини було розчищено 

від снігових заметіввід снігових заметів

На жаль, ми живемо в часи великих для нашої країни потрясінь: військовий конфлікт на сході, 

фінансова криза. У таких умовах зазвичай скорочуються витрати на соціальне забезпечення, 

зростають податки, ціни на енергоносії, продукти харчування, різноманітні послуги. 

Зрозуміло, що всі ці чинники впливають на різні сфери життя, зокрема й на медицину. Проте 

не менш очевидним є й той факт, що економити на медицині — неприпустимо, оскільки саме 

від якості надання медичних послуг залежить здоров’я українців.

Саме тому Компанія Кернел та Благодійний 
фонд «Разом з Кернел» у своїй соціальній 
діяльності приділяють особливу увагу по-

требам та проблемам установ охорони здоров’я в 
регіонах присутності. Торік кернелівці спрямували 
понад 1,5 млн грн на покращення матеріально-
технічної бази та створення комфортних умов пе-
ребування пацієнтів у районних лікарнях, сільських 
ФАПах та амбулаторіях.

Приємними новинами для медичних установ 
Тернопільщини розпочався й 2017 рік. Підприємство 
«Агрополіс» (Кернел) спільно з Благодійним фондом 
спрямували кошти на організацію харчування пацієн-
тів стаціонару Заліщицької центральної комунальної 
районної лікарні (30 тис. грн) та Товстенської район-
ної комунальної  лікарні (20 тис. грн). Представни-
ки Компанії вручили відповідні сертифікати під час 
зустрічей з колективами та очільниками установ.

ми управління якістю». Без перебільшення, все це 
допомагає раціоналізувати лікувальний та діагно-
стичний процеси й підвищити якість догляду за 
хворими. Значимою є підтримка спонсорів та бла-
годійників. Приємно, що до переліку наших поміч-
ників входить підприємство «Агрополіс» (Кернел), 
яке нещодавно фінансово підтримало наш заклад, 
надавши кошти на покращення харчування пацієн-
тів у стінах ЦКРЛ. Дякуємо кернелівцям за таку іні-
ціативу! Сподіваємося на подальшу співпрацю».

КОМЕНТАР 

Степан Васильович Болібрух, головний лікар Товстенської РКЛ 
(смт Товсте, Тернопільська обл.)

«Хотілося б розпочати з того, що наразі в зоні ді-
яльності нашої лікарні проживає понад 18 тис. осіб. 
Серед яких значну частину становить сільське  на-
селення — дорослі, діти, підлітки (понад 15 тис. 
осіб). За 2016 рік у стаціонарних відділеннях лікар-
ні (терапевтичному, неврологічному, акушерсько-
гінекологічному, дитячому та приймально-діаг-
ностичному відділенні невідкладної (екстреної) 
медичної допомоги) проліковано 2723 хворих. Без 
перебільшення, сьогоднішній стан районної меди-
цини потребує всебічного фінансування, і наш за-
клад не є винятком. Що стосується харчування, то 
в минулому році фактичні витрати за цією статтею 
становили близько 202 тис. грн (вартість харчу-
вання пацієнта за 1 лікарняний день — 9, 53 грн), із 
яких державного фінансування — трохи більше 80 
тис. грн, решта коштів — гуманітарна (спонсорсь-
ка) допомога. Тому ми завжди вдячні небайдужим 
людям та організаціям за підтримку. До їхнього 
числа слід віднести й підприємство «Агрополіс» 
(Кернел). Кошти від кернелівців у сумі 20 тис. грн 
будуть направлені саме на харчування пацієнтів 
лікарні. І хоча це перший досвід співпраці з цими 
аграріями, переконаний, він дасть вдалий старт 
для майбутнього співробітництва».

КОМЕНТАР 

Василь Михайлович Оскоріп, Головний лікар Заліщицької ЦКРЛ 
(м. Заліщики, Тернопільська обл.)

«Незважаючи на всі труднощі, сьогодні на базі 
нашої лікарні вдалося створити сучасний заклад, 
працівники якого намагаються надавати якісні ме-
дичні послуги. Ми обслуговуємо населення Залі-
щицького району, загалом це понад 46 тис. осіб. 
Протягом  2016 року в нашому закладі пролікова-
но 6999 пацієнтів. Медики  працюють із сучасною 
технікою, проводять лікувальні  та  багатопрофіль-
ні комплексні діагностичні процедури. Широко 
застосовуємо новітні методи лікування. Чимало 
зроблено в плані організаційної роботи. Торік 
у вересні наш заклад отримав статус «Лікарні, 
доброзичливої до дитини», у жовтні — сертифікат 
на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001 «Систе-

Представники підприємства «Агрополіс» (Кернел) вручають сертифікати на Представники підприємства «Агрополіс» (Кернел) вручають сертифікати на 

отримання коштів для організації харчування пацієнтів головним лікарям отримання коштів для організації харчування пацієнтів головним лікарям 

Заліщицької ЦКРЛ та Товстенської РКЛ (Заліщицький р-н, Тернопільська обл.)Заліщицької ЦКРЛ та Товстенської РКЛ (Заліщицький р-н, Тернопільська обл.)

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — найбільша 

агропромислова Компанія 
в Україні та СНД. Компанія є 
ключовим виробником і по-
стачальником соняшникової 
олії на внутрішньому ринку 
та найбільшим українським 
експортером олії та шроту, 
а також основним експор-
тером зернових культур із 
Чорноморського регіону. 
Торговельні марки Кернел: 
«Щедрий дар», «Стожар», 
«Чумак Домашня», «Чумак 
Золота». Кернел щороку 
підтверджує незаперечне 
лідерство за всіма напрям-
ками діяльності в регіонах 
присутності та світових 
рейтингах. З 2007 року акції 
Компанії торгуються на Вар-
шавській фондовій біржі. У 
2011-му IPO Кернел було 
визнано найкращим у кра-
їнах Центральної та Східної 
Європи за всю історію цієї 
біржі. У 2015 році Кернел — 
найкраща іноземна Компа-
нія серед країн Центральної 
та Східної Європи.

З 2010 року Кернел 
активно розвиває аграр-
ний напрямок діяльності —
сільгоспвиробництво. Май-
же 400 тис. га родючої зем-
лі обробляють досвідчені 
фахівці з використанням 
інноваційних технологій і 
найкращої сучасної техніки. 
З того ж часу проводиться 
тісна співпраця з громада-
ми сіл і малих міст на тери-
торії присутності агропід-
приємств Кернел. Основна 
мета — фінансово-матері-
альна підтримка громадсь-
ких ініціатив, соціальної 
сфери населених пунктів 
задля підвищення рівня жит-
тя та добробуту населення. 
У 2013 році всі соціальні іні-
ціативи Компанії об’єднані 
в програму підтримки тери-
торіальних громад «Разом з 
Кернел». Для реалізації цієї 
програми агропідприєм-
ства Компанії створили од-
нойменний Всеукраїнський 
Благодійний фонд «Разом з 
Кернел».

У Хмельницькій обла-
сті Компанію представляє 
підприємство «Енселко 
Агро», що обробляє близько 
100 тис. га землі у 13 райо-
нах (Кам’янець-Подільсько-
му, Віньковецькому, Горо-
доцькому, Дунаєвецькому, 
Новоушицькому, Чемеро-
вецькому, Ярмолинецькому, 
Красилівському, Староко-
стянтинівському, Староси-
нявському, Волочиському, 
Полонському, Славутсь-
кому). На Тернопільщині 
інтереси Компанії пред-
ставляє підприємство «А-
грополіс», що орендує понад 
14 тис. га землі в Чортківсь-
кому, Борщівському, За-
ліщицькому, Бучацькому 
районах. На вказані підопіч-
ні території поширюються й 
соціальні програми Благо-
дійного фонду.



  ПРОФЕСІОНАЛИПРОФЕСІОНАЛИ

6 16 лютого 2017 року

Оксана Євгенівна ОрликОксана Євгенівна Орлик
 Посада: бухгалтер на підприємстві «Агрополіс» (Кернел), Тернопільська обл.

 Стаж роботи в Компанії: з 2010 року

Для Оксани вибір професії бухгалтера не був неочікуваним. Ще з дитинства 
дівчина розуміла, що пов’яже своє професійне життя з цифрами, розрахунками, 
дебетами та кредитами. Справа в тому, що в її родині — така собі бухгалтерська 

династія. Після школи Оксана вступає до Заліщицького технікуму, де отримує ди-
плом за спеціальністю «облік та аудит у с/г» . Потім було навчання в Тернопільській 

академії народного господарства за напрямком «банківська справа». Проте з часом 
стало зрозуміло, що банківська справа — це зовсім не те, що було їй близько. Пра-

цювати на підприємстві «Агрополіс» Оксана почала ще в 2003 році. Пригадує, що тоді в 
управлінні підприємства було трохи більше 600 га землі. Вся інформація зберігалася на па-

перових носіях, було чимало ручної роботи. За роки, що минули, чимало змінилося, наразі весь бухгалтерський облік 
на підприємстві  комп’ютеризовано, застосовуються новітні програми. Оксана працює бухгалтером на ділянці обліку 
товарно-матеріальних цінностей, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, також відповідає за облік на складах 
готової продукції. Жінка переконана, що робота в Кернел — це можливість щодня отримувати нові знання, розвиватися, 
досягати успіху. А в бухгалтерії головне — бути чесним перед самим собою, своїми колегами та колективом.

Після закінчення школи Ярослав вступив до Терно-
пільської академії народного господарства, а в 2005 році 
став дипломованим фахівцем за спеціальністю «фінанси та 
кредит». Проте на одній вищій освіті він не зупинився, адже 
завжди вважав, що вчитися слід кожного дня, бо лише в 
розвитку людина зростає. Згодом було навчання у Львівсь-
кому національному університеті за напрямом «землевпо-
рядкування та кадастр». Свій професійний шлях розпочав із 
провідного спеціаліста у відділі Держкомзему в місті Хміль-
нику. А в 2008 році у його житті з’явилося сільське господар-
ство. Саме тоді Ярослав працював у одному з агрохолдингів 
Вінниччини. 2012-й приніс чергові зміни. Він потрапляє на 
посаду інженера-землевпорядника земельного відділу під-
приємства «Енселко Агро» (Кернел). Показавши себе відпо-
відальним, цілеспрямованим та ініціативним працівником, 
Ярослав Косінський швидко піднявся кар’єрними східця-
ми, і сьогодні обіймає посаду керівника земельного відділу 
одного з кластерів підприємства. Його зона відповідально-
сті — реєстрація договорів оренди та систематичний діалог 
з орендодавцями підприємства — жителями Віньковецько-
го, Дунаєвецького, Городоцького, Кам’янець-Подільського, 
Новоушицького, Чемеровецького та Ярмолинецького райо-
нів Хмельниччини (близько 28 тис. осіб), контроль за вчас-
ною виплатою орендної плати, комунікація в органами міс-
цевого самоврядування. Кернел для Ярослава — улюблена 
робота, що забезпечує стабільність у родині, отримання 
нового досвіду та дає можливість професійно зростати. 
Хлопець вважає себе успішним, адже зумів отримати пре-
стижну посаду в одному з найбільших агрохолдингів країни, 
а відтак — можливість займатися справою, яка приносить 
не лише дохід, а й задоволення.

Ярослав Ярослав 

Борисович Борисович 

КосінськийКосінський
 Посада: керівник 

земельного відділу 

кластеру «Енселко Південь» 

(підприємство «Енселко Агро» 

(Кернел)), Хмельницька обл.

 Стаж роботи в Компанії: з 2012 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. 

  НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

ОБЕРIГ ДЛЯ ВСIЄЇ РОДИНИ
Ми продовжуємо знайомити Вас 

із творчістю жителів Хмельниччини. 

Сьогодні в полі зору — історія Ганни Наумівни 

Юрчук, майстрині з села Кустівці, 

що на Полонщині, вишивка 

якої милує око.

Науковці вважають, що у вишивці українці кодують свої «щастя, і 
долю, і волю». У житті Ганни Наумівни вишивання завжди посіда-
ло особливе місце.

З самого дитинства вона захоплювалася вишиванням.
— Звісно, замолоду можливостей присвячувати час своєму хобі 

було менше, — пригадує дочка майстрині Наталія Корейба. — На пер-
шому місці були робота та господарство. Мама працювала в пекарні, 
потім бухгалтером на підприємстві «Сільгосптехніка». А зараз, на 
пенсії, вона знову взялася на вишивання.

Ганна Юрчук віддає перевагу техніці вишивання хрестиком. Най-
ліпше їй вдаються рушники, подушки, картини. У творчому доробку 
жінки десятки робіт, у кожну з яких вона вкладає душу. Готові вироби 
жінка обов’язково дарує своїм близьким. А родину має велику — трьох 
дітей, п’ятьох онуків та одного правнука.

Майстриня вважає, що найважливіше — мати терпіння та любити 
своє заняття. Адже кожним стібком ти створюєш красу та водночас 
оберіг від лихого ока для рідних людей.

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

Олександр Герасимович ГроцькийОлександр Герасимович Гроцький
 Посада: провідний агроном на підприємстві «Енселко Агро» (Кернел), 

Хмельницька обл.

 Стаж роботи в Компанії: з 2012 року

Любов до землі та роботи на ній плекається з дитиства. Тому, напевно, най-
більший вплив на професійний вибір Олександра справили його батьки, які змал-
ку привчили хлопця поважати працю в сільському господарстві. Та й, що не кажіть, 
у всі часи хліборобська справа була престижною та затребуваною. Після школи Олек-
сандр вступив до Новочорторийського державного аграрного технікуму, згодом от-
римав знання з агрономії у Подільській аграрній академії, а другу вищу освіту здобував у 
Хмельницькому національному університеті за напрямком «облік та аудит». Потім була війсь-
кова служба у Збройних силах України. Має досвід роботи у агроформуваннях області. Наразі на підприємстві «Енселко 
Агро» (Кернел) Олександр відповідає за всі агротехнічні процеси на полях, які знаходяться в Полонському та (частково) 
Старокостянтинівському районах Хмельничини. Це близько 6300 га землі. Чоловік розповідає, що цьогоріч, незважаючи 
на складні погодні умови, отримано непоганий урожай. На окремих ділянках кукурудза дала по 12 т/га, а озима пшениця — 
по 7 т/га. Робота в Кернел, на думку Олександра, дає чимало переваг. У першу чергу це можливість обмінюватися досві-
дом при спілкуванні з колегами та партнерами. Адже для того, щоб бути ефективним агрономом, потрібно щодня онов-
лювати знання, цікавитися новинками, які пропонує сьогодення для аграріїв. А ще чоловік переконаний, що найбільший 
успіх у житті людини — це надійне плече друзів та колег, разом з якими можна досягти та утримувати лідерські позиції. 
Ну й, звісно ж, вкрай важливі родина та близькі люди, які завжди підтримають та зрозуміють.

Моя вишивана сорочка, неначе долі оберіг

В молитві вишиті рядочки, за щастя всіх моїх доріг

Її носити насолода, і в будень, і в святковий час

Любов до неї — то не мода, вона у серці повсякчас.

Ганна Юрчук із села Кустівці (Полонський р-н, Ганна Юрчук із села Кустівці (Полонський р-н, 

Хмельницька обл.) створює дивовижні вишивані роботиХмельницька обл.) створює дивовижні вишивані роботи
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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).

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ
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У кожен

ВАКАНСІЇ РЕГІОНУ
«Енселко Агро» (Кернел)

АГРОНОМ 

(Ярмолинецький, Віньковецький, Чемеровецький, Городоцький, 
Новоушицький р-ни Хмельницької обл.)

 Вища агрономічна освіта; 
 досвід роботи за спеціальністю не менше 3 років; 
 наявність посвідчення водія категорії В.

БУХГАЛТЕР 

(с. Зіньків, Віньковецький р-н, Хмельницької обл.)
 Вища освіта (бухгалтерський облік та аудит); 
 знання ПК (MS Office, високий рівень володіння Excel, 1С 8.2); 
 досвід роботи на аналогічній посаді від 1 року; 
 аналітичний склад розуму.

ФАХІВЕЦЬ ІЗ ЛОГІСТИКИ

(с. Зіньків, Віньковецький р-н, Хмельницької обл.)
 Вища освіта (економічний напрямок); 
 знання ПК (MS Office, високий рівень володіння Excel, 1С 8.2); 
 аналітичний склад розуму.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА 

(Ярмолинецький, Віньковецький, Чемеровецький, Городоцький, 
Новоушицький р-ни Хмельницької обл.)

 Досвід роботи трактористом-машиністом с/г виробництва на іноземній 
техніці.

Контактна особа: Ілона Олександрівна Гордієнко, 

      тел.: (050) 137-45-82

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА 

(Старокостянтинівський, Волочиський, Красилівський, 
Старосинявський р-ни Хмельницької обл.)

 Досвід роботи трактористом-машиністом с/г виробництва на іноземній 
техніці.

Контактна особа: Ірина Мусеїбівна Іванова, тел.: (095) 279-45-17

«Агрополіс» (Кернел)
АГРОНОМ 

(Борщівський, Чортківський р-ни Тернопільської обл.)
 Вища агрономічна освіта; 
 досвід роботи за спеціальністю не менше 3 років; 
 наявність посвідчення водія категорії В.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА 

(Борщівський, Чортківський р-ни Тернопільської обл.)
 Досвід роботи трактористом-машиністом с/г виробництва на іноземній 

техніці.

Контактна особа: Оксана Віталіївна Лещишин, 

      тел.: 51 375 82-34, (050) 375-82-35
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 СКАНВОРДСКАНВОРД

 1 березня — Маруфи

Маруфа — святий, життя й діяльність 
якого припадає на ІV-V ст. на землях 
Месопотамії. У народі він вважається 
заступником від злих духів, оскільки ви-
лікував дочку перського царя, одержи-
му «нечистим». За народним звичаєм, 
у цей день починають закликати весну. 
Печуть бублики (символи весняного 
сонця), печиво у вигляді пташечок та 
роздають дітям, аби ті закликали птахів 
із вирію.

 2 березня — Федора

Сьогодні вшановується пам’ять Федора 
Мовчазного, котрий жив у ХІІІ ст. Від-
значився святий тим, що мовчав багато 
років поспіль. Завдяки цьому, мовляв, 
досяг невидимого спілкування із Богом. 
За переказами, Федор отримав дар 
чудотворіння. Також колись вірили, що 
викрадені речі можна повернути, помо-
лившись святому Федору.

 3 березня — Лева та Флавіана

Святі жили у V ст. В історію кожен увій-
шов по-своєму: один — як папа рим-
ський Лев І, інший — як архієпископ Кон-
стантинопольський Флавіан. Обидва 
були противниками монофізитства —
вчення про божественну природу Ісуса, 
а не дві природи (діофізитство) — бо-
жественну й людську. Так, у 451 році в 
Халкідоні відбувся Вселенський цер-
ковний собор, за яким, покладаючись 
на послання двох святих, було відкинуто 
монофізитство.

 6 березня — Тимоша, Хоми Вес-

ногрія

У давнину казали: «прийде Хома, то не 
страшна й зима» чи «прийшов Хома —
вважай, зими нема». Вважалося, що 
цього дня весна вже чекає під дверима, 

а тому примовляли «Тимошеве тепло 
віє — старого гріє».

 8 березня — Полікарпа

На довгий вік цього святого припало 
багато цікавого, хоча скінчилось його 
життя трагічно. Невпинно ведучи роз-
мови про Христа з апостолами в юнос-
ті, Полікарп згодом став єпископом 
міста Смирни (нині Туреччина). Усе 
своє життя він розвінчував учення гнос-
тиків, що прагнули поєднати християн-
ське вчення з ідеями античної філософії 
та східних релігій. А в 167 р. Полікарпа 
спалили.

 9 березня — Івана Предтечі

У ця дата, присвячена мощам Іоанна 
Хрестителя, зветься обретінням, адже 
саме цього дня вони були знайдені. За 
легендами, після відсічення голови тіло 
Іоанна поховали в самарійському міст 
Севастії, а голова лишилась на Ємен-
ській горі. З часом при будівництві хра-
му, датованого IV ст., на цій горі вперше 
віднайшли голову святого. Після зруйну-
вання храму, в якому було поховано го-
лову Іоанна, її знайшли (обрели) вдруге.
Дещо іншого сенсу набуває це свято в 
народній свідомості. Його по’вязують із 
поверненням птахів із вирію: передусім 
жайворонків, далі — диких качок і гусей, 
і лише тоді лелек, священних птахів у 
слов’ян.

 10 березня — Тараса

Це свято пов’язують із особистістю 
Константинопольського архієпископа 
Тарасія. Він головував на VII Вселен-
ському соборі у Нікеї. За життя святий 
засуджував іконоборство й затвердив 
порядок вшанування ікон Хреста. У нас 
святитель Тарасій відомий під іменем 
Кумошника (від «комаха»), оскільки у 

цей період спостерігалися спалахи ли-
хоманки, яку переносили комахи.

 13 березня — Василя Теплого

День приурочений пам’яті поборника 
християнства Василія, який помер у 750 р.
За багатовіковими спостереженнями, 
13 березня починається відлига. Вважа-
ється, що цього дня мисливцям пощас-
тить у полюванні на зайця. Якщо на Ва-
силя Теплого мокро, літо буде дощовим.

 14 березня — Явдохи Плющихи

День, приурочений пам’яті мучениці 
Євдокії, раніше припадав на перше бе-
резня (за старим стилем). Ця вродлива 
жінка народилася наприкінці І ст. в Іліо-
полі, що в Єгипті. Кажуть, вона вела роз-
кішне життя, а потім розкаялася і пішла 
в монастир, де стала ігуменею. За пе-
реказами, у неї був чудотворний дар —
умертвляти отруйних змій.
У народі цей день ще звуть другою зу-
стріччю весни (перша — Стрітення). Ін-
ший варіант — Плющиха, адже, за спосте-
реженнями, цього дня дмуть теплі весняні 
вітри, що наче «плющать» шар снігу.

 17 березня — Герасима-Грачівника

Сьогодні вшановують пам’ять преподо-
бного Герасима, який жив у V ст., і Ге-
расима Вологодського. Перший був на-
стоятелем монастиря поблизу Йордану. 
А Герасим Вологодський народився в 
Києві, неподалік якого, у Гнилецькому 
монастирі, і прийняв чернецтво. Згодом 
переїхав далеко на північ, де й проповід-
ував християнське віровчення.

 18 березня — Конона

Назва пов’язується із мучеником (ІІІ ст.), 
що займався городництвом. Здавна 
цього дня заведено перекопувати го-
роди та замочувати насіння капусти й 
помідорів для розсади чи висіву в пар-

никах. Жінки на Конона перебирають 
городнє насіння: «На Кононовій днині 
город сниться господині».

 21 березня — апостола Єрма

Він належав до числа 70 апостолів. 
Після рабства у багатої жінки, яка зми-
лостивилася й випустила юного Єрму, 
хлопець став багатим завдяки різно-
манітним торговельним аферам. За що 
й був покараний: дружина його стала 
гнівною та сварливою, діти — зреклися 
віри у Христа. Покаявшись у гріхах, по-
чав отримувати одкровення від Бога, які 
й записував у свій книзі «Пастир».
За астрономічними підрахунками, сьо-
годні день весняного рівнодення.

 23 березня — Кондрата Никоми-

дійського

Був служителем Христової віри у ІІІ ст. 
Святий добре розумівся на травах. Крім 
того, займався доброчинством, купую-
чи за свої гроші їжу та одяг бідним. По-
мер мученицькою смертю.

 25 березня — Феофана

Названий за ім’ям константинополь-
ського ченця ІХ ст., цей день покликаний 
вшановувати пам’ять людини, яка часто 
бувала в горах, де жили ченці-пустель-
ники. Він реформував суд, поліпшивши 
становище народу.
За переказами, туман цього дня віщує 
рік, врожайний на льон. Кажуть, особ-
ливого піклування на Феофана потре-
бують коні, адже, захворівши цього 

дня, кінь нездужатиме упродовж усьо-
го літа.

 26 березня — Никифора

День приурочений до перенесення 
мощів Никифора — видатного візантій-
ського богослова та історика. Заснував-
ши у ІХ ст. монастир на березі Босфору, 
він став патріархом Константинополь-
ським. Зробив неоціненний внесок у 
розвиток теорії релігійного образотвор-
чого мистецтва.

 27 березня — Ростислава

Цей день присвячено Ростиславу Ми-
хайловичу (у хрещенні — Михайла), 
онуку Володимира Мономаха. Особли-
ву пошану серед людей здобув як ки-
ївський князь, що сприяв примиренню 
міжусобиць. З часів його правління ми-
трополитів обирають виключно за згоди 
можновладців.

 30 березня — Олекси Теплого

Це свято бджолярів, мисливців і риба-
лок. За праведне життя люди шанували 
християнського подвижника Олексія як 
чоловіка Божого. У народі цей день відо-
мий як Олексія Теплого, адже о цій порі 
повіває теплий вітерець, із гір сходить 
сніг, а на ріках та озерах скресає лід. 
Якщо все гаразд, 30 березня пасічни-
ки виносять на двір вулики. А мисливці 
переконані, що цього дня лисиці пере-
ходять у нові нори. «На Теплого Олекси 
риба хвостом лід розбиває», тож для 
рибалок сьогодні теж вдала днина.

 НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР

БЕРЕЗЕНЬ ЗИМУ ЛАМАЄ, ВЕСНI СТЕЖКУ ПРОКЛАДАЄ


