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ДОБРИЙ ГОСПОДАРДОБРИЙ ГОСПОДАР
На початку весни перед кожним, 

хто працює на землі та бажає 
отримати ранній врожай, постає 

завдання — ПІДГОТУВАТИ 

ТЕПЛИЦІ Й ПАРНИКИ ДО 

НОВОГО СЕЗОНУ. Сонячної днини 
повітря в теплиці прогрівається 

під дією ультрафіолетового 
проміння. Проте ґрунт страждає 

від нестачі живлення…

стор.

5
стор.
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СЛОВО ЗАСНОВНИКА

Дорогі читачі!
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 спіль-
но з підприємством «Дружба-Нова» (Кернел) 
та Благодійним фондом «Разом з Кернел». І ми 
вкотре підготували для Вас порцію корисної та 
цікавої інформації.

Розпочнемо з такого важливого моменту, 
як сплата податків. Адже саме податкові над-
ходження від «Дружба-Нова» (Кернел) форму-
ють не лише державний, а й місцеві бюджети, 
кошти яких спрямовуються на покращення 
інфраструктури, благоустрою Ваших населе-
них пунктів, на поліпшення  умов лікування у 
сільських ФАПах, навчання та виховання дітей 
у школах і садочках тощо. Так, у минулому році 
підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) спла-
тило до бюджетів усіх рівнів понад 324 млн 
грн. Детальніше про те, скільки отримали міс-
цеві бюджети Чернігівської, Сумської та Пол-
тавської  областей, дізнавайтеся у випуску.

Продовжили підтримувати кернелівці й 
благоустрій. Важливою була допомога «Друж-
ба-Нова» (Кернел) у розчистці сільських доріг 
Чернігівщини, Сумщини та Полтавщини від за-
метів. Техніка Компанії вийшла на боротьбу з 
наслідками стихії у десятках підопічних насе-
лених пунктів. Окрім того, Компанія виділила 
73 тис. грн на придбання паливно-мастильних 
матеріалів для заправки пожежних і санітар-
них машин, на приведення до ладу сільських 
територій після зимового періоду тощо.

За кошти від підприємства «Дружба-
Нова» (Кернел) та Благодійного фонду «Разом 
з Кернел» у Будинку культури та фельдшер-
сько-акушерському пункті селища Основа (Та-
лалаївський р-н, Чернігівська обл.) встановле-
но сучасне обладнання, що може обігрівати 
приміщення установ гарячим повітрям. Фінан-
сову підтримку від Кернел у придбанні твердо-
паливного котла також одержав Варвинський 
районний військовий комісаріат. Бюджет ви-
трат Компанії на вказані проекти склав понад 
53 тис. грн.

Щороку представники «Дружба-Нова» 
(Кернел) допомагають в організації Дня пам’я-
ті Героїв Крут. Захід традиційно проходить 29 
січня на місці легендарного бою біля залізнич-
ної станції Крути (Борзнянський р-н, Черні-
гівська обл.). Як це було цьогоріч, читайте на 
шпальтах видання.

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

Мирного неба всім, 
нових корисних проектів, 

благополуччя та достатку!
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Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керівник редакції «У кожен двір», 

Директор Благодійного фонду 
«Разом з Кернел»

Завдяки коштам від «Дружба-Нова» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 

ПРОБЛЕМУ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 

ВИРІШЕНО в БК та ФАПі селища
Основа (Талалаївський р-н). 

Фінансову підтримку — гроші
на встановлення котла — також

одержав Варвинський 
райвійськкомат. Бюджет витрат 

Компанії склав понад 53 тис. грн.

СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИБЛАГОУСТРIЙБЛАГОУСТРIЙ
Протягом всієї зими в країні 

трималися складні погодні 
умови. НА ПОМІЧ ГРОМАДАМ 

СІЛ ЧЕРНІГІВЩИНИ, 

СУМЩИНИ ТА ПОЛТАВЩИНИ 

В ПОДОЛАННІ НАСЛІДКІВ 

НЕГОДИ систематично 
приходило підприємство 
«Дружба-Нова» компанії 

Кернел.

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

 ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!

У 2016 РОЦI ПIДПРИЄМСТВО 
«ДРУЖБА-НОВА» (КЕРНЕЛ) СПЛАТИЛО 

ПОНАД 324 МЛН ГРН ПОДАТКIВ

 

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА
СВИНІ ВІВЦІ ТА КОЗИ ПТИЦЯ

усього у т. ч. корови

тис. голів

у % до 
відповід-
ної дати 

2016 року

тис. голів

у % до 
відповід-
ної дати 

2016 року

тис. голів

у % до від-
повідної 

дати 
2016 року

тис. голів

у % до 
відповід-
ної дати 

2016 року

тис. голів

у % до 
відповід-
ної дати 

2016 року

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

У рейтингу сплати податків серед сільгосптоваровиробників регіону агропідприємство «Дружба-Нова» (Кернел) посідає 
лідируючі позиції. Зауважимо, що сумлінна сплата податків у аграрному секторі — це запорука стабільного розвитку 
сільських територій, адже левова частка коштів, які перераховує Кернел, спрямовується на підвищення соціальних 

стандартів життя мешканців сіл та містечок регіону.

32 млн 
637 тис. 

грн

56 млн 
767 тис. 

грн

5 млн 
360 тис. 

грн

Чернігів

Полтава

Суми

Всього 

324 
млн грн 
податків

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 

майже 230 млн грн

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

понад 94 млн грн
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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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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 Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини в подоланні наслідків негоди систематично 

приходило підприємство «Дружба-Нова» (Кернел).

  БЛАГОУСТРІЙ

Відтак розчистку доріг від снігу 
проводили в селах Калино-
вицької, Озерянської, Світ-

личненської, Кухарської, Леляківсь-
кої, Дащенківської, Богданівської, 
Брагинцівської сільрад (Варвинсь-
кий р-н, Чернігівська обл.), Колісни-
ківської, Крутівської, Безуглівської, 
Бурківської, Великокошелівської, 
Дуболугівської сільрад (Ніжинсь-
кий р-н, Чернігівська обл.), Омбись-
кої, Берестовецької, Степанівської, 
Тростянської сільрад (Борзнянсь-
кий р-н, Чернігівська обл.), Велико-
устівської та Вільшанської сільрад 
(Сосницький р-н, Чернігівська обл.), 
Каплинцівської та Березоворудської 
сільрад (Пирятинський р-н, Пол-
тавська обл.), Куріньківської та Лу-
говиківської сільрад (Чорнухинсь-
кий р-н, Полтавська обл.), а також 
в Охіньках, Валках, Боршні, Мільках, 
Товкачівці, Ряшках, Васьківцях, Бе-
режівці та Основі (Прилуцький р-н, 
Чернігівська обл.). Бюджет витрат 
Компанії склав понад 150 тис. грн.

Тож шляхи між населеними 
пунктами, вулиці, під’їзди до мага-
зинів, кладовищ, ФАПів у селах були 
оперативно звільнені від заметів. 
Зауважимо, що вже не одну зиму 
поспіль агропідприємства Кернел 
допомагають мешканцям краю якіс-
но та швидко розчищати сотні кіло-
метрів засніжених доріг. Лише за 
один день обсяг снігоочисних робіт, 
які виконує техніка Компанії, стано-
вить не один десяток кілометрів. І 
так щодня протягом усього періоду 
снігопадів.

СВОЇМИ ВРАЖЕННЯМИ ДІЛЯТЬСЯ ОЧІЛЬНИКИ СІЛЬСЬКИХ РАД РЕГІОНУ

КОМЕНТАР 

Михайло Миколайович Прощенко, голова Берестовецької сільради
 (Борзнянський р-н, Чернігівська обл.)

«Протягом зимового періоду снігоочисна техніка підприємства «Дружба-
Нова» (Кернел) за потреби проводила розчистку сільських доріг від снігу. 
У цьому питанні аграрії спрацювали на відмінно! Від заметів звільнялися як 
центральні вулиці, так і провулки, і кожен куточок, де мешкає бодай одна 
людина. Ми вдячні Кернел за таку важливу та потрібну допомогу. Так три-
мати й надалі!»

КОМЕНТАР 

Василь Васильович Позняк, голова Березоворудської сільради (Пирятинський р-н, 
Полтавська обл.)

«Цьогоріч громада села Березова Рудка не мала жодних проблем із 
розчищенням снігових заметів. Адже до процесу активно підключився 
орендар наших земель, підприємство «Дружба-Нова» (Кернел). Дороги 

розчищалися оперативно і, що не менш важливо, якісно. Тому від себе 
особисто та від усієї громади хочу щиро подякувати Компанії за ініціа-
тиву. Крім того, торік разом із Кернел нам вдалося реалізувати чимало 
спільних соціальних проектів, серед яких — ремонт водонапірної сверд-
ловини, встановлення вікон у школі, придбання музичної апаратури, від-
значення Дня села. Переконаний, що ми поглиблюватимемо співпрацю 
й надалі, адже вона приносить користь нашому селу та його мешкан-
цям».

КОМЕНТАР 

Станіслав Юрійович Булаєв, голова Калиновицької сільради (Варвинський р-н, Чернігівська обл.)

«Завдяки допомозі підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) дороги в селах 
Калиновиця та Григорівщина вчасно прибиралися від снігу. Аграрії спрацю-
вали на найвищому рівні. Жителям не довелося самотужки боротися зі всі-
ма наслідками зимової негоди. Велика подяка Керівництву підприємства, 
та, звісно ж, тим людям (трактористам і механізаторам), які безпосередньо 
рятували села від снігового полону».

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 експортером 
зернових культур із Чорно-
морського регіону. Торговель-
ні марки Кернел: «Щедрий 
дар», «Стожар», «Чумак До-
машня», «Чумак Золота». Кер-
нел щороку підтверджує не-
заперечне лідерство за всіма 
напрямками діяльності в 
регіонах присутності та сві-
тових рейтингах. З 2007 року 
акції Компанії торгуються на 
Варшавській фондовій біржі. 
У 2011 році IPO Кернел було 
визнано найкращим у країнах 
Центральної та Східної Євро-
пи за всю історію цієї біржі. У 
2015 році Кернел — найкра-
ща іноземна Компанія серед 
країн Центральної та Східної 
Європи.

Із 2010 року Кернел актив-
но розвиває аграрний напря-
мок діяльності — сільгоспви-
робництво. Досвідчені фахівці 
обробляють майже 400 тис. га 
родючої землі з використан-
ням інноваційних технологій 
і найкращої сучасної техніки. 
Спільно з виробничою діяль-
ністю проводиться тісна спів-
праця з громадами сіл і малих 
міст на території присутно-
сті агропідприємств Кернел. 
Основне завдання — фінансо-
во-матеріальна підтримка гро-
мадських ініціатив, соціальної 
сфери населених пунктів з 
метою підвищення рівня жит-
тя та добробуту населення. 
У 2013 році всі соціальні ініціа-
тиви Компанії об’єднали в про-
граму підтримки територіаль-
них громад «Разом з Кернел». 
Для реалізації цієї програми 
агропідприємствами Компанії 
створено однойменний Все-
український Благодійний фонд 
«Разом з Кернел».

У Чернігівській (Ніжинсь-
кий, Прилуцький, Борзнянсь-
кий, Варвинський, Срібнянсь-
кий, Сосницький, Талала-
ївський, Ічнянський райони), 
Сумській (Недригайлівський 
та Роменський райони), Пол-
тавській (Чорнухинський, 
Гадяцький, Лохвицький та 
Пирятинський райони) облас-
тях Компанію представляє 
підприємство «Дружба-Нова», 
що входить до складу Кернел 
з липня 2013 року. На вказані 
підопічні території поширю-
ються й соціальні програми 
Благодійного фонду.

  ДОБРІ СПРАВИ

ПАЛЬНЕ ДЛЯ ПОТРЕБ ГРОМАДИСьогодні очільники сільрад 

докладають максимум зусиль та 

розглядають безліч варіантів того, 

як забезпечити потреби населених 

пунктів у паливно-мастильних 

матеріалах. Йдеться про 

благоустрій територій, повноцінне, 

а головне — оперативне 

функціонування карет швидкої 

допомоги, пожежних бригад.

На поміч громадам Чернігів-
щини, Сумщини та Полтав-
щини у таких, здавалося б, 

буденних, проте важливих клопотах 
приходить підприємство «Друж-
ба-Нова» (Кернел). Уже не один рік 
поспіль Компанія по можливості за-
безпечує подібні потреби підопічних 
сіл. Цьогоріч така підтримка стала 
ще більш актуальною. У лютому гро-
мади сіл Ряшківської сільради (При-
луцький р-н, Чернігівська обл.), Та-
лалаївської та Безуглівської сільрад 
(Ніжинський р-н, Чернігівська обл.), 
Світличненської сільради (Вар-
винський р-н, Чернігівська обл.), 
Івангородської сільради (Ічнянсь-

кий р-н, Чернігівська обл.), Тро-
стянської та Омбиської сільрад 
(Борзнянський р-н, Чернігівська обл.)
отримали від «Дружба-Нова» (Кер-
нел) 73 тис. грн для закупівлі паль-
ного. Детальніше про результати 
співпраці розповіли голови сільсь-
ких рад.

КОМЕНТАР 

Олександр Сергійович Лікаренко, голова 
Івангородської сільради (Ічнянський р-н)

«У гарного господаря завжди має 
бути все про запас, у тому числі й 
паливно-мастильні матеріали. Адже 
насправді від їхньої наявності зале-
жить дуже багато. Наприклад, торік 
у нас горіли болота, а пального для 
заправки машин для гасіння вчас-
но не знайшлося. Тому цьогоріч ми 
звернулися до підприємства «Друж-
ба-Нова» (Кернел) з проханням ви-
ділити кошти на придбання ПММ. Від 
Кернел отримано майже 18 тис. грн.

Думаю, цієї суми вистачить для за-
правки санітарного автомобіля, 
який підвозить мешканців до район-
ної лікарні, а також для того, щоб до 
весни обкосити території, завезти 
пісок на кладовище. Ну і, звісно ж, 
частину коштів залишити для ви-
рішення форс-мажорних ситуацій. 
Також хочу подякувати Кернел за 
допомогу у грейдеруванні доріг, яке 
проводилося в минулому році, за 
подарунки для наших діток до Дня 
знань та Нового року».

КОМЕНТАР 

Ігор Миколайович Віслов, голова Омбиської 
сільради (Борзнянський р-н)

«Наявність паливно-мастильних ма-
теріалів для потреб жителів сіл — це, 
передусім, можливість гарантувати 
пожежну безпеку населення, приїзд 
медпрацівника до сільського ФАПу 
(щотижня в нашому фельдшерсько-
акушерському пункті проводить при-

йом лікар з Хорошого Озера), а також 
турбота про благоустрій: оскільки 
весна на порозі, необхідно привести 
до ладу і кладовища, і сільські околи-
ці. Крім того, у нас функціонує й фут-
больна команда, і художній колектив 
«Омбишаночка». Вони беруть участь 
у змаганнях та конкурсах, які зде-
більшого проходять у районі, у сусід-
ніх селах, до яких також якось треба 
дістатися. Тому кошти в сумі понад 
22 тис. грн на пальне від «Дружба-
Нова» (Кернел) стануть нам у при-
годі. Хочу подякувати кернелівцям за 
те, що підтримали!»

У зимовий період підприємство «Дружба-Нова» У зимовий період підприємство «Дружба-Нова» 

(Кернел) надавало допомогу громадам підопічних (Кернел) надавало допомогу громадам підопічних 

сіл Чернігівщини, Сумщини та Полтавщини у сіл Чернігівщини, Сумщини та Полтавщини у 

розчистці доріг від снігурозчистці доріг від снігу
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  ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!

У 2016-МУ ПIДПРИЄМСТВО «ДРУЖБА-НОВА» КОМПАНIЇ У 2016-МУ ПIДПРИЄМСТВО «ДРУЖБА-НОВА» КОМПАНIЇ 
КЕРНЕЛ СПЛАТИЛО ПОНАД 324 МЛН ГРН ПОДАТКIВКЕРНЕЛ СПЛАТИЛО ПОНАД 324 МЛН ГРН ПОДАТКIВ

У рейтингу сплати податків серед сільгосптоваровиробників Чернігівщини, Сумщини та Полтавщини  підприємства 

компанії Кернел посідають перші місця. Протягом 2016 року підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) сплатило до 

бюджетів усіх рівнів понад 324 млн грн податків і зборів, що є одним з найкращих рейтингових показників для 

агробізнесу регіону.

При цьому державний бюджет от-
римав майже 230 млн грн пода-
ткових надходжень. Показово, що 

бюджетоформуючою складовою тут став 
податок на додану вартість, який свід-
чить про реальний розвиток сільського-
сподарського виробництва. За вказаний 
період «Дружба-Нова» (Кернел) сплатила 

близько 195 млн грн ПДВ. Крім того, до 
державної скарбниці перераховувався 
єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — по-
над 30 млн грн, а також військовий збір 
з орендної та заробітної плати — в межах 
5 млн грн.

До місцевих бюджетів Чернігівщини, 
Сумщини та Полтавщини Кернел сплатив 

понад 94 млн грн. Зазвичай доходи тери-
торіальних громад формуються за раху-
нок сплати податку з орендної плати за 
земельні паї, із заробітної плати працівни-
ків, єдиного податку 4-ї групи (з кількості 
оброблювальної землі), екологічного по-
датку, рентної плати за надрокористуван-
ня тощо.

Зауважимо, що сумлінна сплата по-
датків в аграрному секторі — це запорука 
стабільного розвитку сільських територій, 
адже левова частка коштів, яку перера-
ховують агропідприємства Кернел, вико-
ристовується для покращення соціальної 
сфери, благоустрою та інфраструктури на-
селених пунктів.

ДО ВАШОЇ УВАГИ — ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕ, СКІЛЬКИ ПОДАТКОВИХ КОШТІВ ВІД «ДРУЖБА-НОВА» (КЕРНЕЛ) ТОРІК ОТРИМАЛИ 

ЧЕРНІГІВЩИНА, СУМЩИНА ТА ПОЛТАВЩИНА В РОЗРІЗІ РАЙОНІВ.

Чернігівська область

Чернігів

Полтава

Суми

ПирятинПирятин
ЧорнухиЧорнухи

ЛохвицяЛохвиця
ГадячГадяч

РомниРомни

НедригайлівНедригайлівТалалаЇвкаТалалаЇвка

ВарваВарва

СрібнеСрібнеПрилукиПрилуки

IчняIчня

НіжинНіжин

БорзнаБорзна

СосницяСосниця

Сумська 
область

Полтавська область

ЗАГАЛЬНА 
СУМА 

ПОДАТКІВ 

понад 
324 млн грн

БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОН 9 млн 930 тис. грн 

ВАРВИНСЬКИЙ РАЙОН 29 млн 268 тис. грн 

ІЧНЯНСЬКИЙ РАЙОН 2 млн 42 тис. грн 

НІЖИНСЬКИЙ РАЙОН 5 млн 720 тис. грн 

ПРИЛУЦЬКИЙ РАЙОН 5 млн 696 тис. грн 

СРІБНЯНСЬКИЙ РАЙОН 2 млн 679 тис. грн  

СОСНИЦЬКИЙ РАЙОН 291 тис. грн 

ТАЛАЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН 1 млн 141 тис. грн 

ВСЬОГО: 56 млн 767 тис. грн 

НЕДРИГАЙЛІВСЬКИЙ 
РАЙОН 

15 млн 325 тис. грн 

РОМЕНСЬКИЙ 
РАЙОН 

17 млн 312 тис. грн 

ВСЬОГО:

32 млн 637 тис. грн

ГАДЯЦЬКИЙ РАЙОН 851 тис. грн 

ЛОХВИЦЬКИЙ РАЙОН 51 тис. грн 

ПИРЯТИНСЬКИЙ РАЙОН 2 млн 2 тис. грн 

ЧОРНУХИНСЬКИЙ РАЙОН 2 млн 456 тис. грн 

ВСЬОГО: 5 млн 360 тис. грн

МІСЦЕВІ 
БЮДЖЕТИ 

понад 
94 млн грн

ДЕРЖАВНИЙ 
БЮДЖЕТ 

майже 
230 млн грн
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ 

ТЕПЛОВИЙ ФАКТОР: ОБIГРIВАЄМО ЯКIСНО!
Питанням обігріву в холодну пору переймалися чимало очільників сіл, 

керівників закладів соціальної сфери та державних установ. Свій шлях до 

тепла знайшли на Чернігівщині.

Завдяки залученню коштів 
соціально відповідального 
бізнесу — йдеться про під-

приємство «Дружба-Нова» (Кер-
нел) та Благодійний фонд «Разом з 
Кернел» — цю проблему вирішено в 
Будинку культури та фельдшерсь-
ко-акушерському пункті селища  
Основа (Сильченківська сільрада, 
Талалаївський р-н). Фінансову під-
тримку від Кернел у встановленні 
сучасного твердопаливного котла 
отримав також Варвинський район-
ний військовий комісаріат. Бюджет 
витрат Компанії на вказані проекти 
склав понад 53 тис. грн. Деталі — у 
коментарях.

КОМЕНТАР 

Валерій Миколайович Чаленко, заступник 
військового  комісара (Варвинський р-н)

«Після реорганізації на території 
смт Варва розпочав свою роботу 
Варвинський районний військовий 
комісаріат. Приміщення устано-
ви введене в експлуатацію ще за 
радянських часів. Зрозуміло, що 
система опалення тут потребува-
ла покращення, адже старий котел 
вийшов із ладу й не забезпечував 

  ПОДІЯ

29 січня на місці легендарного бою поблизу залізничної станції Крути (Борзнянський р-н, 

Чернігівська обл.) громадськість урочисто відзначила 99-ту річницю подвигу українських героїв.

відповідного теплового режиму. З 
цією проблемою ми звернулися до 
підприємства «Дружба-Нова» (Кер-
нел) та Благодійного фонду «Разом 
з Кернел». Тут нас почули, профі-
нансувавши придбання потрібного 
обладнання на суму понад 37 тис. 
грн. Наразі ми маємо повноцінно 
вдосконалену опалювальну систе-

му, яка дозволяє якісно обігрівати 
установу. Дякуємо Кернел за допо-
могу!»

КОМЕНТАР 

Василь Петрович Покришка, 
голова Сильченківської сільради 
(Талалаївський р-н, Чернігівська обл.)

«Нещодавно завдяки коштам від 
«Дружба-Нова» (Кернел) та Благо-

дійного фонду ми встановили су-
часні котли в Будинку культури та 
ФАПі села Основа. Дане обладнан-
ня дозволяє обігрівати приміщення 
цих установ гарячим повітрям. Ра-
ніше БК опалювався електрикою, а 
для обігріву ФАПу використовували 
грубку. Торік Компанія направля-
ла кошти на придбання фарби для 

проведення поточних ремонтів у 
сільській школі, крім того, до но-
ворічно-різдвяних свят наші дітки 
отримували солодощі від Кернел. 
Дякую аграріям за надану допомо-
гу, сподіваюся, що цьогоріч разом 
з Компанією ми реалізуємо не один 
корисний для села та його жителів 
проект».

ДЕНЬ ПАМ’ЯТI ГЕРОЇВ КРУТ

На території Меморіального комплексу «Пам’яті 
Героїв Крут» цього дня зібралися сивочолі ве-
терани, школярі та студенти, курсанти й ліцеї-

сти, учасники та матері загиблих воїнів у АТО, війсь-
ковослужбовці Збройних сил України, Національної 
гвардії України, делегації з Львова, Житомира й Сум, 
обласного центру та районів і міст Чернігівщини. Тра-
диційно до участі в заході долучилися й представники 
підприємства «Дружба-Нова» (Кернел). Щороку Кер-
нел направляє фінанси на організацію пам’ятних уро-
чистостей.

На початку заходу було зачитано Звернення Пре-
зидента України Петра Порошенка до українського 
народу у зв’язку з Днем пам’яті Героїв Крут. Потім 
покладено квіти до монумента і вшановано хвилиною 
мовчання пам’ять всіх захисників України, названих 
поіменно студентів і гімназистів, що потрапили в полон 
і були розстріляні російсько-більшовицькими загарб-

никами, а також сучасних молодих бійців, які у наш час 
повторили подвиг Героїв Крут. У пам’ять про загиблих 
за рідну землю заупокійну літію відправив архієпископ 
Чернігівський і Ніжинський Української православної 
церкви Київського Патріархату Євстратій.

Офіційна частина заходів на території Меморі-
ального комплексу «Пам’яті Героїв Крут» завершила-
ся урочистим маршем підрозділу 1-ї окремої танкової 
бригади і найкращих курсантів Чернігівської академії 
Державної пенітенціарної служби.

По закінченні всім бажаючим представлено му-
зейну експозицію Національного музею Збройних 
сил України про бій під Крутами й тематичну вистав-
ку, присвячену сучасним Героям України. Як відомо, 
експозиція та виставка розташовані у вагонах навколо 
імпровізованого символічного перону Київського за-
лізничного вокзалу, з якого добровольці відправилися 
боронити країну від загарбників.

ПРОПОНУЄМО ВАШІЙ УВАЗІ ФОТОЗВІТ З МІСЦЯ ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ 

(ЗАЛІЗНИЧНА СТАНЦІЯ КРУТИ, БОРЗНЯНСЬКИЙ Р-Н, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.)

У приміщенні Варвинського районного військового У приміщенні Варвинського районного військового 

комісаріату (смт Варва, Чернігівська обл.) за комісаріату (смт Варва, Чернігівська обл.) за 

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

та БФ «Разом з Кернел» встановлено сучасний та БФ «Разом з Кернел» встановлено сучасний 

твердопаливний котелтвердопаливний котел

Громада села Основа (Талалаївський р-н, Чернігівська обл.) Громада села Основа (Талалаївський р-н, Чернігівська обл.) 

дякує Кернел за придбання обладнання дякує Кернел за придбання обладнання 

для обігріву сільського БК та ФАПудля обігріву сільського БК та ФАПу
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Ще будучи студенткою Київського національного університету харчових техно-
логій (спеціальність «інженер-технолог»), Тетяна поставила собі за мету знайти пре-
стижну роботу, яка забезпечувала б фінансову стабільність, давала б можливість 
професійно розвиватися й трудитися із задоволенням. Звернувшись у відділ персо-
налу підприємства «Дружба-Нова» (Кернел), отримала пропозицію спробувати свої 
сили на посаді лаборанта сектора випробування сировини на насіння випробуваль-
ної лабораторії. Успішно пройшовши співбесіду, почала працювати. За чотири роки 
в Компанії дівчина змогла не лише вдосконалити свої знання та навички, отрима-
ти корисний досвід, а й упевнено піднятися кар’єрними східцями. Сьогодні Тетяна 
Олександрівна обіймає посаду завідувача випробувальної лабораторії. Її обов’язок —
ефективно організувати роботу колективу (у штаті 15 працівників), налагодити без-
перебійний процес аналізу ґрунтів, добрив, насіння, кормів та забезпечити всіма не-
обхідними технічними ресурсами. Робота в Кернел для Тетяни — це передусім пер-
спектива, стабільність, упевненість у завтрашньому дні. А успіх, на її думку, — це стан, 
коли ти почуваєшся щасливим — на роботі, в сім’ї, серед колег та друзів.

Тетяна Олександрівна ВолохТетяна Олександрівна Волох
 Посада: завідувач випробувальної лабораторії підприємства 

«Дружба-Нова» (Кернел)

 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. 

  ТАЛАНТИ ІЗ НАРОДУ

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

ВАКАНСІЇ РЕГІОНУ

За довідками 
звертатися за телефоном: 

(067) 462-45-54

Контактна особа: 
Ольга 

Хоменко

КЕРІВНИК ТРАКТОРНОЇ БРИГАДИ
(с. Охіньки, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.)

 Середня технічна освіта.
 Досвід керування людьми.

ФАХІВЕЦЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ВІДДІЛУ
(смт Варва, Чернігівська обл.)

 Вища освіта (за спеціальністю: землевпорядкування, 
економіка чи правознавство).

 Гарні комунікативні навики.
 Наявність власного автомобіля та досвід водіння.

ФЕЛЬДШЕР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
(смт Варва, Чернігівська обл.)

 Ветеринарна освіта.
 Бажання  працювати, навчатися та розвиватися.

ВОДІЙ
(Чернігівська, Сумська, Полтавська обл.)

 Наявність прав категорії С, D, Е.

ТРАКТОРИСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА 
(Чернігівська, Сумська, Полтавська обл.)

 Досвід роботи на вітчизняній або імпортній техніці.

МАШИНІСТ-КРАНІВНИК 
(смт. Варва, Чернігівська обл.)

 Наявність прав категорії С, Е.
 Наявність посвідчення машиніста-кранівника.

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК 
(с. Глинськ, Роменський р-н, Сумська обл.)

 Професійно-технічна освіта за відповідною 
спеціальністю.

 Відповідальність, бажання навчатися та працювати.

МУЗИКА, ЯКА ДАРУЄ РАДIСТЬ
«Музика, що одного разу увірвалась у Вашу душу, стає її частинкою та 

ніколи не вмирає». Цей вислів повною мірою стосується Юрія Павловича 

Сисуна, жителя смт Варва (Чернігівська обл.). Чоловік, який не має 

спеціальної освіти, ніколи професійно не займався музикою, вражає 

своєю неймовірною грою на музичних інструментах. За освітою кінолог, 

Юрій Павлович протягом усього життя не зраджував двом речам — грі на 

акордеоні та роботі з собаками.

«Музика — це дар Божий. 
Людина з народження 
обдарована певними на-

виками, які в подальшому житті просто 
зобов’язана розвинути, — перекона-
ний Юрій Сисун. — У моєму випадку це 
музика. І якщо своєю грою на акорде-
оні я принесу оточуючим радість, зна-
чить, день пройшов недаремно».

Наш співрозмовник зізнається, що 
останнім часом усе частіше бере в руки 
інструмент. А все тому, що в сучасному 
світі так бракує щасливих митей і пози-
тивних ноток, які, переконаний чоловік, 
дарує людям саме музика. До того ж 
Юрія Павловича почали більше запро-
шувати на виступи у місцевий Будинок 
культури, на різноманітні концерти та 
урочистості. Тож музикант щоразу на-
магається зіграти так, щоб кожна ме-
лодія вражала слухача в саме серце.

Юрій Сисун, мешканець смт Варва Юрій Сисун, мешканець смт Варва 

(Чернігівська обл.) під час виступу (Чернігівська обл.) під час виступу 

в місцевому Будинку культурив місцевому Будинку культури



73 березня 2017 року

  ДОБРИЙ ГОСПОДАР

ТЕПЛИЦЯ Й ПАРНИК – ВЕСНА ПРИЙДЕ ШВИДШЕ
На початку весни перед кожним, хто працює на землі та бажає отримати ранній врожай, 

постає важливе завдання — підготувати теплиці й парники до нового сезону. Під дією сонця навіть у прохолодні дні повітря 
в теплиці нагрівається. А ось ґрунт усе ще страждає від нестачі живлення. Тож зараз гарний час, щоб реанімувати та зволожити 

тепличну землю.

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

 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, оскіль-
ки вилікував дочку перського царя, 
одержиму «нечистим». За народним 
звичаєм, у цей день починають закли-
кати весну. Печуть бублики (символи 
весняного сонця), печиво у вигляді 
пташечок та роздають дітям, аби ті за-
кликали птахів із вирію.

 2 березня — Федора

Сьогодні вшановується пам’ять Фе-
дора Мовчазного, котрий жив у ХІІІ ст. 
Відзначився святий тим, що мовчав 
багато років поспіль. Завдяки цьому, 
мовляв, досяг невидимого спілкуван-
ня із Богом. За переказами, Федор 
отримав дар чудотворіння. Також ко-
лись вірили, що викрадені речі можна 
повернути, помолившись святому Фе-
дору.

 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 
Константинопольський Флавіан. Оби-
два були противниками монофізитс-
тва — вчення про божественну приро-
ду Ісуса, а не дві природи (діофізит-
ство) — божественну й людську. Так, у 
451 році в Халкідоні відбувся Вселен-
ський церковний собор, за яким, по-
кладаючись 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 двери-

 НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР

БЕРЕЗЕНЬ ЗИМУ ЛАМАЄ, ВЕСНI СТЕЖКУ ПРОКЛАДАЄ
ма, а тому примовляли «Тимошеве те-
пло віє — старого гріє».

 8 березня — Полікарпа

На довгий вік цього святого припа-
ло багато цікавого, хоча скінчилось 
його життя трагічно. Невпинно ведучи 
розмови про Христа з апостолами в 
юності, Полікарп згодом став єписко-
пом міста Смирни (нині Туреччина). 
Усе своє життя він розвінчував учен-
ня гностиків, що прагнули поєднати 
християнське 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 
Єменській горі. З часом при будівни-
цтві храму, датованого IV ст., на цій 
горі вперше віднайшли голову свято-
го. Після зруйнування храму, в якому 
було поховано голову Іоанна, її знай-
шли (обрели) вдруге.
Дещо іншого сенсу набуває це свято в 
народній свідомості. Його по’вязують 
із поверненням птахів із вирію: пере-
дусім 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 
лихоманки, яку переносили комахи.

 13 березня — Василя Теплого

День приурочений пам’яті поборни-
ка християнства Василія, який помер у 
750 р. За багатовіковими спостережен-
нями, 13 березня починається відлига. 
Вважається, що цього дня мисливцям 
пощастить у полюванні на зайця. Якщо 
на Василя Теплого мокро, літо буде до-
щовим.

 14 березня — Явдохи Плющихи

День, приурочений пам’яті мучениці 
Євдокії, раніше припадав на перше бе-
резня (за старим стилем). Ця вродли-
ва жінка народилася наприкінці І ст. в 
Іліополі, що в Єгипті. Кажуть, вона вела 
розкішне життя, а потім розкаялася і 
пішла в монастир, де стала ігуменею. 
За переказами, 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 спо-
стереженнями, цього дня дмуть теплі 
весняні вітри, що наче «плющать» шар 
снігу.

 17 березня — Герасима-Грачівника

Сьогодні вшановують пам’ять препо-
добного Герасима, який жив у V ст., 
і Герасима Вологодського. Перший 
був настоятелем монастиря поблизу 
Йордану. А Герасим Вологодський 
народився в Києві, неподалік якого, 

у Гнилецькому монастирі, і прийняв 
чернецтво. Згодом переїхав далеко на 
північ, де й проповідував християнське 
віровчення.

 18 березня — Конона

Назва пов’язується із мучеником 
(ІІІ ст.), що займався городництвом. 
Здавна цього дня заведено переко-
пувати городи та замочувати насіння 
капусти й помідорів для розсади чи 
висіву в парниках. Жінки на Конона пе-
ребирають городнє насіння: «На Коно-
новій днині город сниться господині».

 21 березня — апостола Єрма

Він належав до числа 70 апостолів. 
Після рабства у багатої жінки, яка 
змилостивилася й випустила юного 
Єрму, хлопець став багатим завдяки 
різноманітним торговельним афе-
рам. За що й був покараний: дружи-
на його стала гнівною та сварливою, 
діти — зреклися віри у Христа. По-
каявшись у гріхах, почав 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, 
купуючи за свої гроші їжу та одяг бід-
ним. Помер мученицькою смертю.

 25 березня — Феофана

Названий за ім’ям константинополь-
ського ченця ІХ ст., цей день поклика-
ний вшановувати пам’ять людини, яка 

часто бувала в горах, де жили ченці-
пустельники. Він реформував суд, по-
ліпшивши становище народу.
За переказами, туман цього дня ві-
щує рік, врожайний на льон. Кажуть, 
особливого піклування на Феофана 
потребують коні, адже, захворівши 
цього дня, кінь нездужатиме упродовж 
усього літа.

 26 березня — Никифора

День приурочений до перенесення 
мощів Никифора — видатного візан-
тійського богослова та історика. За-
снувавши у ІХ ст. монастир на березі 
Босфору, він став патріархом Констан-
тинопольським. Зробив неоціненний 
внесок у розвиток теорії релігійного 
образотворчого мистецтва.

 27 березня — Ростислава

Цей день присвячено Ростиславу Ми-
хайловичу (у хрещенні — Михайла), 
онуку Володимира Мономаха. Особ-
ливу пошану серед людей здобув як 
київський князь, що сприяв примирен-
ню міжусобиць. З часів його правління 
митрополитів обирають виключно за 
згоди можновладців.

 30 березня — Олекси Теплого

Це свято бджолярів, мисливців і риба-
лок. За праведне життя люди шанува-
ли християнського подвижника Олек-
сія як чоловіка Божого. У народі цей 
день відомий 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 бе-
резня пасічники виносять на двір ву-
лики. А мисливці переконані, що цього 
дня лисиці переходять у нові нори. «На 
Теплого Олекси риба хвостом лід роз-
биває», тож для рибалок сьогодні теж 
вдала днина.

Готуємося 
до нового сезону

Протягом довгої зими ґрунт у 
теплиці так пересихає, що подекуди 
нагадує пил. З точки зору теплоі-
золяції це нам навіть на користь. 
Завдяки сухому верхньому шарові 
земля промерзає зовсім неглибо-
ко. Втім, уже навесні це становити-
ме проблему: ґрунт довго прогрі-
ватиметься. Скажімо, коли світить 
лагідне весняне сонечко, повітря в 
конструкції прогрівається миттєво, 
й тепло утримується завдяки даху 
та стінам, але земля ще довго за-
лишається холодною. Щоб уникнути 
проблем і забезпечити рослинам 
нормальні умови вегетації, необхід-
но посприяти нагріванню ґрунту до 
температури +10-15° C.

Перш за все варто подбати про 
розпушення ґрунту. Щоб земля ди-
хала, насичуючись повітрям, окрім 
спушування можна зробити невеликі 
траншеї по всій поверхні грядки. Ця 
процедура не лише збільшить площу 
ґрунту, що контактує з теплим пові-
трям, а й дозволить провести деякі 
корисні заходи. Приміром, зволо-
ження землі теплою водою. Звичай-
но, можна обмежитися звичайним 
поливом, але ваша грядка буде вдяч-

на, якщо Ви приготуєте для неї роз-
чин живильних речовин. Наприклад, 
це може бути розчин ЕМ-1 тощо. Та-
кож зверніть увагу на біопрепарати 
в сухому вигляді. Їх достатньо про-
сто розсипати на ґрунті й зверху по-
лити звичайною теплою водою. Такі 
процедури просто-таки життєдайні: 
у землі прокинуться ґрунтові мікро-
організми і візьмуться до роботи. 
Якщо Ви зробили багато траншей, 
паралельних одна одній, гребені між 
ними прогріються швидко. Розрів-
нявши їх, ми розподілимо тепло по 
всьому ґрунту, одержавши порівняно 
товстий шар теплої живої землі.

Щоб почати тепличний сезон 
вчасно, слід мислити критично. 
Будьте скептиками щодо порад: на-
приклад, вносити сніг з вулиці в те-
плицю — це не лише даремна праця, 
але й неабияка шкода для самих же 
господарів. Багато хто так робить, 
мовляв, це наситить землю необ-
хідною вологою. Безумовно, водою 
ґрунт насититься досхочу, а ось чи 
прогріється… Швидше за все, після 
такої процедури тепличний сезон 
для Вас почнеться на два-три тижні 
пізніше.

А ось прогріваючи землю за до-
помогою викопаних траншей і гаря-
чого поливу, ми практично миттєво 

піднімаємо температуру ґрунту до 
+10-15° C. Тепер можна сміливо ви-
сівати холодостійкі та скоростиглі 
культури: редиску, салати, цибулю 
на зелень, розсаду петрушки. Енер-
гія сонця подбає про те, аби зберег-
ти температуру в теплиці, тож Вам 
залишиться тільки дочекатися ре-
зультатів своєї праці.

Боремося із 
ґрунтовими хворобами

Отже, землю ми вже прогрі-
ли, мікроорганізми «розбудили». 
Що далі? А далі господарі теплиць 
зіштовхуються з тим, що активізу-
ються не лише корисні бактерії, а й 
бактеріальні захворювання рослин 
та грибок. Щоб зайвий раз не турбу-
ватися про фітофтору, альтернаріоз, 
чорну ніжку, борошнисту росу, ра-
димо вжити деяких профілактичних 
заходів.

З метою профілактики необхід-
но обробити не тільки ґрунт, а й усю 
конструкцію парника: дерев’яні де-
талі, ящики, основу, стіни. «Фітоспо-
рин», «Мікосан-Н», «Триходермін», 
«Планріз», «Фітоцид», «Здоровий 
ґрунт» — будь-який із біофунгіцидів 
стане чудовим протигрибковим за-
собом.

Інший ефективний спосіб про-
гріти ґрунт у теплиці — накрити його 
чорним агроволокном. Але це при-
пустимо лише в тому разі, якщо Ви 
не плануєте розпочинати висадку 
рослин. А ось із мульчуванням ква-
питися не варто, поки в теплиці не 
налагодиться постійний темпера-
турний режим. Хоча все залежить від 
кольору мульчі. Скажімо, під темною 
мульчею земля прогріватиметься, а 
під світлою — залишатиметься хо-
лодною.

Не можна недооцінювати й роль 
повітря у теплиці. Щоб наситити 
його вуглекислим газом, необхід-
ним для рослин, всередині парника 
можна встановити ємність з компос-
том, курячим послідом, органічним 
залишками зі столу або іншою си-
ровиною, що бродить. У насиченому 
вуглекислотою середовищі рослини 
будуть рости, немов чарівні боби в 
дитячій казці.

Конструюємо 
майбутній парник

Не засмучуйтеся, якщо не ма-
єте теплиці. Існує чудовий варіант 
для дачників, які бувають на ділянці 
лише наїздами: парник на сонячно-
му обігріві. Розсаду й першу весняну 

зелень ця проста конструкція пода-
рує Вам за лічені тижні.

Місце для парника слід обирати 
світле й досить високе, аби весняні 
води його не затопили. Глибина кот-
ловану під парник повинна станови-
ти близько 70 см. Простір потрібно 
заповнити перегноєм, компостом 
або іншими рослинними залишка-
ми, зверху щедро притрусивши все 
шаром родючого ґрунту. Щоб пар-
ник краще прогрівся, його слід на-
крити скляною рамою ще наприкінці 
лютого — на початку березня.

Перед висадженням розсади 
або посівом насіння парник варто 
добре провітрити й пролити ґрунт 
теплою або гарячою водою. А прові-
трювати взагалі необхідно протягом 
усього сезону, аби уникнути непро-
ханих грибкових та бактеріальних 
«гостей». Зверніть увагу, що в со-
нячну погоду листочки рослин мо-
жуть «згоріти», адже скло посилює 
ефект нагрівання. Тож накривайте 
рослини спеціальним агроволок-
ном, а лише зверху — склом.

Пам’ятайте, великі врожаї у 
парнику — це лише трохи ентузі-
азму для спорудження конструкції, 
здоровий ґрунт і чисте повітря . Не-
хай тривалі заморозки чи негода не 
стануть Вам на заваді!
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Кернел приймає вітання з ювілеями, Кернел приймає вітання з ювілеями, 
днями народження, святковими подіями!днями народження, святковими подіями!

Якщо Ви бажаєте привітати на шпальтах видання своїх рідних, 

ласкаво просимо до нас!

Замовлення приймаються щочетверга з за номерами: 

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

Публікація побажання в номері газети стане приємним 

подарунком для Вашої близької людини.

Перші п’ятнадцять привітань гарантовано потраплять 

у черговий номер газети!

Давайте разом дарувати щасливі миті, 

тепло та радість один одному!

 СМАЧНОГО!

Триває Великий піст, тож, складаючи меню для родини, 
слід пам’ятати не лише про гастрономічні «не можна», 

а й про широкі можливості здивувати близьких поживними 
і смачними стравами.

ВЕРТУТА З ГАРБУЗОМ I МЕДОМ
 Інгредієнти: 3,5 склянки борошна, півсклянки соняшникової олії, 

1 склянка води, 1/2 ч. л. солі, цукрова пудра, 600-800 г гарбуза, мед, 
1 лимон.

 Приготування. Борошно, воду, олію та сіль з’єднати й вимісити 
еластичне тісто. Накрити його рушником і відставити вбік на 30-40 хв.
Для начинки гарбуз почистити й натерти на дрібну тертку. Лимон ви-
мити, подрібнити, додавши мед на свій смак. Тісто поділити на 10 час-
тин і розкачати на тонкі прямокутники, розтягуючи тісто до напівпро-
зорості. Викласти начинку й загорнути тісто в рулет, попередньо зма-
стивши основу олією. Випікати вертути за температури 180°C близько 
25 хв. Перед подачею посипати цукровою пудрою.

ШОКОЛАДНО-БУРЯКОВИЙ ПИРIГ
 Інгредієнти: 2 маленьких буряки, 2 яблука, 1 ст. л. яблуч-

ного оцту, склянка води, 1,5 склянки борошна, 1 склянка цу-
кру, 3 ст. л. какао, 2 ст. л. розпушувача,1/4 ч. л. солі, 1 ч. л. ко-
риці, 1 ч. л. мускатного горіха, 2 ч. л. соди,  ванільний цукор.

 Приготування. Буряк зварити, очистити та подрібнити у 
блендері або натерти на терці, додавши 1/4 склянки води. 
Духовку нагріти до 180 °C. Яблука очистити, натерти на дріб-
ній терці, з’єднати з буряковим пюре, додавши яблучний 
оцет. Окремо змішати всі сухі інгредієнти. Додати яблучно-
бурякове пюре. Тісто викласти у форму й запікати близько 
години. Пиріг можна прикрасити шоколадною помадкою.

НУТОВI КОТЛЕТИ
 Інгредієнти: 200 г нуту (турецький горох), 90 г шпи-

нату, 2 г солі, 2 г білого перцю, 1 г мускатного горіха, 
1 зубчик часнику.

 Приготування. Всі інгредієнти з’єднати й перекрутити 
в м’ясорубці до однорідної маси або скористатися блен-
дером. Готовий «фарш» поділити на котлети й викласти 
на деко, вистелене пергаментом. Запікати в духовці про-
тягом 12 хв за температури 180 °C. Подавати із зеленню, 
помідорами та волоським горіхом. «КIРКАШ» IЗ КВАСОЛI

 Інгредієнти: 2 ст. л. соняшникової олії, 3 зубчика час-
нику, 2 ст. л. яблучного оцту, пучок кінзи, 1/2 ч. л. мелених 
зерен коріандру, біла цибуля, 500 г сухої квасолі, 1/2 ч. л. 
очищених грецьких горіхів; суміш прянощів хмелі-сунелі, 
сіль, чорний перець на свій смак.

 Приготування. Квасолю зварити, відвар злити й зали-
шити. Цибулю дрібно нарізати й обсмажити на соняшни-
ковій олії. Додати квасолю і смажити все разом. Частину 
квасолі розім’яти виделкою і повернути назад на сковорід-
ку. Додати прянощі та оцет. Розвести квасолю відваром до 
консистенції супу. Кінзу вимити, подрібнити. Квасолю зняти 
з вогню, додати часник, кінзу, сіль та перець. Подавати з 
подрібненими грецькими горіхами.


