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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.

3

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

Дорогі читачі!
Сьогодні Ви тримаєте в руках черговий 

номер газети «У кожен двір», а це означає, що 
минув ще один місяць, наповнений подіями, 
новинами та проектами, реалізованими спіль-
но з агропідприємствами компанії Кернел —
«Вишневе-Агро», «Юнігрейн-Агро», «Україна», 
«Аршиця», «Говтва», «Черняхівське», «Дружба», 
«Мрія», «Краснопавлівський КХП» та Благо-
дійним фондом «Разом з Кернел». І ми вкотре 
підготували для Вас порцію корисної та цікавої 
інформації.

Розпочнемо з такого важливого момен-
ту, як сплата податків. Адже саме податкові 
надходження від Кернел формують не лише 
державний, а й місцеві бюджети, кошти яких 
спрямовуються на покращення інфраструкту-
ри, благоустрою Ваших населених пунктів, на 
поліпшення умов лікування у сільських ФАПАх, 
навчання та виховання дітей у школах і садоч-
ках тощо. Так, у минулому році до бюджетів 
усіх рівнів агропідприємства Компанії в регіоні 
перерахували понад 461 млн грн податків. Де-
тальніше про те, скільки коштів одержали міс-
цеві бюджети Полтавської, Сумської, Харків-
ської областей, читайте на шпальтах видання.

Продовжили підтримувати кернелівці й 
соціальну сферу підопічних сіл. За фінансуван-
ня Компанії та БФ «Разом з Кернел» нові вікна 
з’явилися у приміщенні сільради села Кири-
лівка (Красноградський р-н, Харківська обл.), 
у дитячих садочках сіл Чевельча (Оржиць-
кий р-н, Полтавська обл.) та Роздолля (Перво-
майський р-н, Харківська обл.), а також у ФАПі, 
клубі, бібліотеці та дитячому садочку Цареда-
рівської сільради (Лозівський р-н, Харківсь-
ка обл.). Бюджет витрат Кернел на вказані 
проекти склав 185 тис. грн. Деталями поділи-
лися очільники сільських рад регіону.

Важливою була допомога агропідпри-
ємств Кернел у розчистці доріг Полтавщини, 
Сумщини та Харківщини від заметів. Техніка 
Компанії вийшла на боротьбу з наслідками не-
годи у десятках підопічних населених пунктів. 
На порятунок сіл від снігового полону витраче-
но понад 592 тис. грн.

Окремо варто згадати про ще один 
проект, що стосується покращення матеріаль-
но-технічного стану й естетичного вигляду ак-
тової зали Чорнухинського районного центру 
культури та дозвілля (смт Чорнухи, Полтав-
ська обл.). Йдеться про оновлення тамтеш-
ньої сцени, на що Компанія виділила понад 
10 тис. грн. Як усе відбувалося, розповів ди-
ректор закладу.

А ще разом з Кернел на Харківщині ве-
село та смачно зустріли Масляну. Майже 
15 тис. грн Компанія та Благодійний фонд 
передали громадам Лебедівської сільради 
(Сахновщинський р-н) та Петрівської сільради 
(Красноградський р-н) для організації святко-
вого дійства.

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»

Нещодавно завдяки 
фінансуванню КОМПАНІЇ 

КЕРНЕЛ ТА БЛАГОДІЙНОГО 

ФОНДУ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» 
нові вікна та двері з’явилися у 

соціальних установах підопічних 
сіл Полтавської та Харківської 

області. Загальний бюджет 
витрат Кернел склав 

185 тис. грн.

СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИБЛАГОУСТРIЙБЛАГОУСТРIЙ
Протягом усієї зими 

в країні трималися 
складні погодні умови. 

НА ПОМІЧ ГРОМАДАМ СІЛ 

ПОЛТАВЩИНИ, СУМЩИНИ 

ТА ХАРКІВЩИНИ 
в подоланні наслідків негоди 

систематично приходили 
агропідприємства 

компанії Кернел.

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

 ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!

У 2016 РОЦI АГРОПIДПРИЄМСТВА КЕРНЕЛ 
З ПОЛТАВЩИНИ, СУМЩИНИ ТА ХАРКIВЩИНИ 

СПЛАТИЛИ ПОНАД 461 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 агропідприємства компанії Кернел — «Вишневе-Агро», 
«Юнігрейн-Агро», «Україна», «Аршиця», «Говтва», «Черняхівське», «Дружба», «Мрія» та «Краснопавлівський КХП» посідають 
перші місця. Зауважимо, що сумлінна сплата податків в аграрному секторі — це запорука стабільного розвитку підопічних 
територій, адже левова частка коштів, які перераховує Кернел, спрямовується на підвищення соціальних стандартів життя 

мешканців сіл і містечок регіону.

ВСЬОГО ВСЬОГО 
ПОНАД ПОНАД 

461461  
МЛН ГРН МЛН ГРН 

ПОДАТКІВПОДАТКІВ

«АРШИЦЯ» (КЕРНЕЛ) 

80 МЛН 807 ТИС. ГРН 

Полтавська обл.

«ЮНІГРЕЙН-АГРО» (КЕРНЕЛ) 

59 МЛН 534 ТИС. ГРН 

Полтавська обл.

 «УКРАЇНА» (КЕРНЕЛ) 

12 МЛН 307 ТИС. ГРН 

Полтавська обл.

«ГОВТВА» (КЕРНЕЛ)  

38 МЛН 915 ТИС. ГРН 

Полтавська обл.

«ВИШНЕВЕ-АГРО» (КЕРНЕЛ) 

146 МЛН 500 ТИС. ГРН 

Полтавська обл.

«ЧЕРНЯХІВСЬКЕ» (КЕРНЕЛ)  

2 МЛН 811 ТИС. ГРН 

Полтавська обл.

«МРІЯ» (КЕРНЕЛ)  

85 МЛН 375 ТИС. ГРН 

Харківська обл.

«КРАСНОПАВЛІВСЬКИЙ КХП»   

23 МЛН 509 ТИС. ГРН 

Харківська обл.

«ДРУЖБА» (КЕРНЕЛ) 

11 МЛН 702 ТИС. ГРН 

Сумська обл.
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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.

 СПОЖИВАЧЕВІ

В УКРАЇНI ЗБЕРIГАЄТЬСЯ ТЕНДЕНЦIЯ 
ДО ПОДОРОЖЧАННЯ ПРОДУКТIВ ХАРЧУВАННЯ

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.

У лютому 2017 року на внутрішньому ринку соціально значущих продовольчих товарів зберігалися 

тенденції попередніх місяців до зростання цін, властиві переважній більшості позицій із переліку, що 

підлягає моніторингу Держстату.

У лютому цього року лідерами цінового зростання 

були:

 свинина (плюс 4,7%, або 3,34 грн за кілограм) та 
яловичина (плюс 5,0%, або 4,56 грн за кілограм);

 цукор, який подорожчав упродовж місяця на 6,8% 
(плюс 1,03 грн за кілограм) і став коштувати 16,23 грн/кг,
що навіть на 9,7% перевищує показник неврожайного 
сезону 2015/2016 років;

 хліб масових сортів, який подорожчав за місяць 
більш ніж на 3%, або на 33-39 копійок за кілограм. При 
цьому з початку 2017 року для пересічних українців кі-
лограм пшеничного хліба піднявся в ціні на 8,3%, або 
на 90 копійок, житньо-пшеничного — на 14%, або на 
75 копійок. Тобто лише за два місяці поточного року 
зростання цін на хліб перевищило річний показник 
2016-го, коли індекс споживчих цін на хліб становив 
107,4%;

 овочі борщового набору (плюс 2,7-4,4%), за ви-
нятком цибулі. Кілограм картоплі за місяць додав у ціні 
29 копійок (плюс 4,8%) та вже перевищив ціновий поріг 
відповідного періоду минулого року на 9,2%;

 молочна продукція, яка зросла в ціні на 1,9-2,8%, 
зокрема, масло вершкове подорожчало на 3,71 грн за 
кілограм, сир кисломолочний — на 2,36 грн/кг.

Винятком із загальної цінової тенденції стали:

 яйця, які, щоправда, продемонстрували вража-
юче падіння (на 20,8%, або здешевіли на 3,88 гривні за 
один десяток). Це можна пояснити зростанням внутріш-
ньої пропозиції цього товару внаслідок обмеженого по-
питу з боку імпортерів. Проте наприкінці місяця роздріб-
ні ціни на яйця зросли на 0,5%;

 цибуля, що подешевшала на 7,5% (мінус 34 ко-
пійки за кілограм). Здешевлення цибулі можна пов’язати 
з погіршенням її якості внаслідок тривалого зберігання, 
тому продавці намагаються реалізувати свій товар за 
зниженими цінами, щоб не допустити ще більших втрат.

Загалом вартість набору соціально значущих 

продовольчих товарів, моніторинг якого 

здійснюють органи статистики, у лютому 

порівняно з січнем цього року зросла на 17,34 грн, 

а з початку 2017-го — на 39,39 грн.

Середні рівні споживчих цін на соціально значущі 

продовольчі товари у лютому 2017 року

(за даними моніторингу Держстату)
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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 Полтавщини, Сумщини та Харківщини в подоланні наслідків негоди систематично приходили 

агропідприємства компанії Кернел — «Юнігрейн-Агро», «Вишневе-Агро», «Україна», «Дружба», «Аршиця», «Говтва», «Мрія», «Краснопавлівський КХП». Бюджет витрат вказаних 

кернелівських підприємств на розчистку снігу на території підопічних сіл склав понад 592 тис. грн.

  БЛАГОУСТРІЙ

Якщо детальніше говорити про географію цьогорічної операції порятунку 
підопічних сіл Кернел від снігу, то вона мала такий вигляд. На Полтав-
щині замети розчищали в селах Зіньківського, Котелевського, Чутівсь-

кого, Кобеляцького, Новосанжарського, Решетилівського, Глобинського, 
Семенівського, Лубенського, Кременчуцького, Оржицького, Чорнухинського, 
Гребінківського, Пирятинського районів. Техніка Компанії активно працювала 
і в смт Велика Писарівка на Сумщині. Що ж стосується Харківщини, то тут до-
помогу в подоланні наслідків негоди отримали села Красноградського, Кеги-
чівського, Лозівського, Сахновщинського, Первомайського районів.

СВОЇМИ ВРАЖЕННЯМИ ДІЛЯТЬСЯ ОЧІЛЬНИКИ СІЛЬСЬКИХ РАД РЕГІОНУ

КОМЕНТАР 

Оксана Петрівна Глазкова, голова Лимансько-Другої сільради (Решетилівський р-н, Полтавська обл.)

«Уже не перший рік підприємство «Говтва» (Кернел) у зимовий період допо-
магає нам розчищати дороги сіл Лиман Другий та Братешки, а також під’їзні 
артерії від снігу. Цьогоріч техніка Компанії не менше десяти разів виходила 
на боротьбу із заметами. Ми, безперечно, вдячні кернелівцям за підтрим-
ку. Адже саме завдяки Кернел нашій громаді вдалося уникнути проблем із 
пересуванням, курсуванням рейсових автобусів, карет швидкої допомоги, 
підвезенням продуктів харчування в магазини — всі ці процеси проходили 
безперебійно».

КОМЕНТАР 

Валентина Григорівна Герасименко, голова Бессарабівської сільради (Кегичівський р-н, 
Харківська обл.)

«Цьогоріч наша громада практично не мала проблем із розчисткою снігових 
заметів. Активно підключився до цього процесу орендар наших земель — 

підприємство «Мрія» (Кернел). При потребі техніка Компанії приходила нам 
на допомогу — звільняла від заметів вулиці в селах Бессарабівка та Коха-
нівка. Таким чином, великий сніг не порушував планів місцевих мешканців. 
Дякуємо Компанії за допомогу. Окрема подяка — за допомогу в придбанні 
ігрового майданчика для якісного дозвілля нашої малечі, який ми плануємо 
встановити влітку».

КОМЕНТАР 

Василь Миколайович Граб, голова Савинської сільради (Оржицький р-н, Полтавська обл.)

«З підприємством «Вишневе-Агро» (Кернел) маємо непоганий досвід спів-
праці. Зокрема, у 2016 році орендар виконав усі взяті на себе соціальні 
зобов’язання. Що стосується розчистки доріг від снігу, то техніка Компанії 
навіть у найскладніші періоди працювала без затримок. Зокрема, розчи-
щалися дороги в Савинцях, а також під’їзні шляхи в напрямку села Дени-
сівка. Дякую Кернел за надану допомогу, сподіваюся, що у 2017 році ми 
продовжимо спільно реалізовувати потрібні та корисні для громади та села 
проекти».

У зимовий період техніка Кернел допомагала У зимовий період техніка Кернел допомагала 

рятувати села Полтавщини, Сумщини та рятувати села Полтавщини, Сумщини та 

Харківщини від снігового полонуХарківщини від снігового полону

ДОВIДКА
Кернел — найбільша агро-

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

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

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

ВИТРАТИ АГРОПІДПРИЄМСТВ КЕРНЕЛ НА РОЗЧИСТКУ СНІГУ:

Полтавська область

«Вишневе-Агро» (Кернел) ................................................ 216 тис. 320 грн

«Юнігрейн-Агро» (Кернел) ................................................. 79 тис. 396 грн

«Україна» (Кернел) ............................................................. 49 тис. 733 грн

«Аршиця» (Кернел) ............................................................ 96 тис. 742 грн

«Говтва» (Кернел) .............................................................. 38 тис. 608 грн

Сумська область

«Дружба» (Кернел) .......................................................................3678 грн

Харківська область

«Мрія» (Кернел) ................................................................. 82 тис. 348 грн

«Краснопавлівський КХП» .................................................. 25 тис. 606 грн

  КУЛЬТУРНІ ОБРІЇ

НОВЕ «ВБРАННЯ» ДЛЯ СЦЕНИНОВЕ «ВБРАННЯ» ДЛЯ СЦЕНИ

Директор Центру Олексій Іванович Назаренко пригадує час так звано-
го об’єднання. Наголошуючи при цьому, що культурна сфера завжди 
мала недостатнє фінансування.

— Тоді ми спільними зусиллями змогли налагодити роботу закладу, 
провести необхідні ремонти, — коментує наш співрозмовник. — У той же 
час було приведено до ладу й сцену.

Зрозуміло , що за десять років, зважаючи на активну діяльність осеред-
ку культури, сцена потребувала оновлення. Тому, коли підприємство «Виш-
неве-Агро» (Кернел) спільно з Благодійним фондом «Разом з Кернел» від-
гукнулися на звернення Центру культури та дозвілля профінансувати проект 
із впорядкування концертного майданчика, вдячності колективу центру та 
його відвідувачів не було меж.

— За більш ніж 10 тис. грн від Кернел нам вдалося оновити сцену, — 
продовжує Олексій Іванович, — Уже 14 лютого, у День закоханих, ми про-
вели на ній перший концерт. Тепер сцена має естетичний, яскравий, свят-
ковий вигляд.

Колектив Чорнухинського районного центру культури та дозвілля, 

а також відвідувачі закладу дякують підприємству «Вишневе-Агро» 

(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за допомогу у приведенні до ладу 

головного концертного майданчика селища!

У 2002 році в приміщенні Будинку культури смт Чорнухи (Полтавська обл.) сталася пожежа. Після чого було прийнято рішення об’єднати 

в одній будівлі дві мистецькі установи — районний кінотеатр та осередок культури. У 2007 році заклад перейменовано в Чорнухинський 

районний центр культури та дозвілля.

Сцена Чорнухинського районного центру культури Сцена Чорнухинського районного центру культури 

та дозвілля (смт Чорнухи, Полтавська обл.), та дозвілля (смт Чорнухи, Полтавська обл.), 

оновлена завдяки коштам від компанії Кернел та оновлена завдяки коштам від компанії Кернел та 

БФ «Разом з Кернел»БФ «Разом з Кернел»
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  ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!

У 2016-МУ АГРОПIДПРИЄМСТВА КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ З ПОЛТАВЩИНИ, У 2016-МУ АГРОПIДПРИЄМСТВА КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ З ПОЛТАВЩИНИ, 
СУМЩИНИ ТА ХАРКIВЩИНИ СПЛАТИЛИ ПОНАД 461 МЛН ГРН ПОДАТКIВСУМЩИНИ ТА ХАРКIВЩИНИ СПЛАТИЛИ ПОНАД 461 МЛН ГРН ПОДАТКIВ

У рейтингу сплати податків серед 

сільгосптоваровиробників України 

агропідприємства компанії Кернел посідають 

перші місця. Протягом 2016 року агропідприємства 

Кернел — «Вишневе-Агро», «Юнігрейн-Агро», 

«Україна», «Аршиця», «Говтва», «Черняхівське», 

«Дружба», «Мрія» та «Краснопавлівський КХП» 

сплатили до бюджетів усіх рівнів понад 461 млн 

грн податків та зборів, що є одним із найкращих 

рейтингових показників для агробізнесу регіону.

При цьому державний бюджет отримав близько 333 млн грн податкових надходжень. Пока-
зово, що бюджетоформуючою складовою тут став податок на додану вартість, який свід-
чить про реальний розвиток сільськогосподарського виробництва. Торік вказані агропід-

приємства Кернел сплатили понад 283 млн грн ПДВ. Крім того, до державної скарбниці було 
перераховано єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — більше 42 млн грн, а також військовий збір з 
орендної та заробітної плати — близько 7 млн грн.

До місцевих бюджетів Полтавщини, Харківщини та Сумщини Кернел сплатив понад 
128 млн грн. Зазвичай доходи територіальних громад формуються за рахунок сплати податку 
з орендної плати за земельні паї, із заробітної плати працівників, єдиного податку 4-ї групи (з 
кількості оброблювальної землі), екологічного податку, рентної плати за надрокористування 
тощо.

Зауважимо, що сумлінна сплата податків в аграрному секторі — це запорука стабільного роз-
витку сільських територій, адже левова частка коштів, яку перераховують агропідприємства Кер-
нел, використовується для покращення соціальної сфери, благоустрою та інфраструктури сіл.

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

ПОЛТАВЩИНА, ХАРКІВЩИНА ТА СУМЩИНА В РОЗРІЗІ РАЙОНІВ

Суми

Харків

НоваНова
ВодолагаВодолага

КрасноградКрасноград
КегечівкаКегечівка

ПервомайськийПервомайський

БалакліяБалаклія

ЛозоваЛозова

СахновщинаСахновщина

ЗіньківЗіньків

ЧутовеЧутове

КотельваКотельва

РешетилівкаРешетилівка

Нові СанжариНові Санжари

КобелякиКобеляки
КозельщинаКозельщина

КременчукКременчук

ГлобинеГлобине

СеменівкаСеменівка

ОржицяОржиця

ЛубниЛубни

ГребінкаГребінка

ПирятинПирятин

Полтава

КарлівкаКарлівка

ЛохвицяЛохвиця ГадячГадяч

ЧорнухиЧорнухи

«ВИШНЕВЕ-АГРО» (КЕРНЕЛ)

ЗАГАЛЬНА СУМА ПОДАТКІВ 146 млн 500 тис. грн

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 104 млн 950 тис. грн

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ 41 млн 550 тис. грн 

ГРЕБІНКІВСЬКИЙ  РАЙОН 5 млн 886 тис. грн 

ЛУБЕНСЬКИЙ РАЙОН 4 млн 967 тис. грн 

ОРЖИЦЬКИЙ РАЙОН 22 млн 172 тис. грн 

ПИРЯТИНСЬКИЙ РАЙОН 5 млн 594 тис. грн 

ЧОРНУХИНСЬКИЙ РАЙОН 2 млн 931 тис. грн 

«ЮНІГРЕЙН-АГРО» (КЕРНЕЛ)

ЗАГАЛЬНА СУМА ПОДАТКІВ 59 млн 534 тис. грн

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 40 млн 980 тис. грн

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ 18 млн 554 тис. грн

ГЛОБИНСЬКИЙ РАЙОН 5 млн 659 тис. грн 

КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ  РАЙОН 9 тис. 500 грн 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ  РАЙОН 2 млн 928 тис. грн 

ЛУБЕНСЬКИЙ РАЙОН  6 млн 244 тис. грн 

СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОН 3 млн 714 тис. грн 

«АРШИЦЯ» (КЕРНЕЛ)

ЗАГАЛЬНА СУМА ПОДАТКІВ 80 млн 807 тис. грн

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 60 млн 384 тис. грн

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ 20 млн 423 тис. грн

КОБЕЛЯЦЬКИЙ РАЙОН 6 млн 260 тис. грн 

КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН 1 млн 322 тис. грн  

НОВОСАНЖАРСЬКИЙ РАЙОН 12 млн 284 тис. грн 

КАРЛІВСЬКИЙ РАЙОН 224 тис. грн 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН 333 тис. грн 

«УКРАЇНА» (КЕРНЕЛ)

ЗАГАЛЬНА СУМА ПОДАТКІВ 12 млн 307 тис. грн

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 7 млн 754 тис. грн

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ 4 млн 553 тис. грн

КОТЕЛЕВСЬКИЙ РАЙОН 1 млн 230 тис. грн 

ЗІНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН 3 млн 122 тис. грн  

ЧУТІВСЬКИЙ РАЙОН 201 тис. грн 

«ГОВТВА» (КЕРНЕЛ)

ЗАГАЛЬНА СУМА ПОДАТКІВ

38 млн 915 тис. грн 

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 

29 млн 85 тис. грн 

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ 

9 млн 830 тис. грн

РЕШЕТИЛІВСЬКИЙ РАЙОН

9 млн 830 тис. грн

«ЧЕРНЯХІВСЬКЕ» (КЕРНЕЛ)

ЗАГАЛЬНА СУМА ПОДАТКІВ

2 млн 811 тис. грн

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 

2 млн 6 тис. грн

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ 

805 тис. грн

ЧУТІВСЬКИЙ РАЙОН

805 тис. грн

Полтавська область Сумська область

«ДРУЖБА» (КЕРНЕЛ)

ЗАГАЛЬНА СУМА ПОДАТКІВ 11 млн 702 тис. грн 

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 8 млн 543 тис. грн

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ 
3 млн 159 тис. грн

ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКИЙ РАЙОН 

Велика ПисарівкаВелика Писарівка

Харківська область
«МРІЯ» (КЕРНЕЛ)

ЗАГАЛЬНА СУМА ПОДАТКІВ 85 млн 375 тис. грн

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 62 млн 630 тис. грн

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ 22 млн 745 тис. грн

КЕГИЧІВСЬКИЙ РАЙОН 1 млн 961 тис. грн 

КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОН 6 млн 6 тис. грн 

ЛОЗІВСЬКИЙ РАЙОН 7 млн 43 тис. грн

НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ РАЙОН 266 тис. грн 

САХНОВЩИНСЬКИЙ РАЙОН 7 млн 469 тис. грн 

«КРАСНОПАВЛІВСЬКИЙ КХП»

ЗАГАЛЬНА СУМА ПОДАТКІВ 23 млн 509 тис. грн

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 17 млн 79 тис. грн

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ 6 млн 430 тис. грн 

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 438 тис. грн 

ЛОЗІВСЬКИЙ РАЙОН 2 млн 491 тис. грн 

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН 2 млн 831 тис. грн 

САХНОВЩИНСЬКИЙ РАЙОН 670 тис. грн 
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ 

З НОВИМИ ВIКНАМИ
Ні для кого не секрет, що об’єкти соціальної інфраструктури 

українських сіл потребують всебічного покращення 

матеріально-технічної бази, починаючи з поточних ремонтів 

і закінчуючи заміною систем опалення, комп’ютеризацією, 

умеблюванням, встановленням вхідних дверей та 

енергозберігаючих вікон. Саме останній пункт, як показує 

досвід, є одним із найзатребуваніших. Адже, як не крути, 

сучасні металопластикові конструкції не лише надають будівлям 

більш більш естетичного зовнішнього вигляду, а й забезпечують 

тепло та комфорт. Нещодавно завдяки фінансуванню 

компанії Кернел та Благодійного фонду «Разом з Кернел» 

нові вікна з’явилися в соціальних установах сіл Полтавщини 

та Харківщини. Бюджет витрат Кернел  склав 185 тис. грн. 

Деталями поділилися очільники сільських рад регіону.

КОМЕНТАР 

Юрій Михайлович Попович, голова Царедарівської 
сільради (Лозівський р-н, Харківська обл.)

«Сьогодні підприємство «Мрія» (Кернел) 
є одним із найбільших орендарів землі на 
території нашої сільради. Наразі співпраця з 
цими аграріями в напрямку підтримки соці-
альної сфери активізувалася! Неозброєним 
оком видно позитивні зміни. Лише за останні 
два місяці нам вдалося покращити матері-
ально-технічний стан (ідеться про встанов-
лення енергозберігаючих вікон) будівель 
низки сільських соціальних установ. Всього 
встановлено 22 віконні конструкції, Компанія 
спрямувала на це майже 70 тис. грн. Зокрема, 
у селі Полтавському замінено вікна в бібліоте-
ці, ФАПі, ДНЗ, клубі. У Царедарівці також було 
оновлено віконні конструкції приміщень ФАПу 
та клубу. Від себе особисто та від громади 
дякую кернелівцям за таку важливу допомогу. 
Переконаний, що ми й надалі працюватимемо 
разом задля того, щоб підвищити рівень життя 
та комфорту в селах сільради».

КОМЕНТАР 

Тетяна Євгенівна Нерушенко, голова Кирилівської 
сільради (Красноградський р-н, Харківська обл.)

«Розпочну зі слів подяки на адресу під-
приємства «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел» за надану фінансову допомогу у 
встановленні вікон у будівлі сільради та две-
рей у залі засідань, де проходять громадські 
збори, відбуваються реєстрації шлюбів тощо. 
Компанія направила на це понад 33 тис. грн. 
Проект дозволив забезпечити відповідну тем-
пературу у приміщенні, адже раніше в зимову 
пору року через щілини потрапляв холод, а 
влітку через неправильно встановлені решітки 
(з внутрішнього боку вікна) ми не мали змоги 
провітрювати кабінети. Приємно відчувати, 
що поруч працюють люди та підприємства, які 
приділяють увагу та допомагають вирішувати 
наші проблеми».

КОМЕНТАР 

Віра Миколаївна Шупортяк, голова Чевельчанської сільради (Оржицький р-н, Полтавська обл.)

«Підприємство «Вишневе-Агро» (Кернел) спільно з БФ «Разом з Кер-
нел» не вперше приходять на допомогу освітній сфері наших сіл. Це, зокре-
ма, стосується й покращення матеріально-технічної бази дошкільного на-
вчального закладу «Чебурашка». Тут наразі виховується 40 діток. Торік за 
30 тис. грн від Компанії ми встановили навколо цього осередку дитинства 
сучасну огорожу. А нещодавно аграрії направили майже 37 тис. грн на вста-
новлення у приміщенні закладу п’яти металопластикових вікон, а також на 
придбання матеріалів для відкосів та оплату роботи спеціалістів із заміни 
ще 13 конструкцій. Додам, що в минулі роки Кернел уже направляв фінанси 
на встановлення вісьмох нових вікон у дитсадочку. Дякую кернелівцям за те, 
що розуміють потреби селян, за те, що допомога від них завжди вчасна».

КОМЕНТАР 

Олександр Іванович Різник, голова Роздольської сільради (Первомайський р-н, Харківська обл.)

«З підприємством «Краснопавлівський КХП» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» наша громада має гарний до-
свід співпраці. Раніше кернелівці направляли кошти на встановлення вікон у клубі, на ремонти пам’ятників воїнам 
Другої світової, неодноразово підтримували благоустрій, організовували підвезення піску на сільське кладовище до 
поминальних днів тощо. Ці аграрії розуміють, що потреб у села чимало, тому завжди по можливості допомагають у 
найбільш актуальних питаннях. Такими донедавна були встановлення вікон у дитячому садочку та дверей у клубі села 
Роздолля. Завдяки фінансовій участі Кернел ці питання оперативно вирішено. У ДНЗ з’явилося 13 нових вікон (при-
міщення закладу введено в експлуатацію ще у 60 х роках минулого століття, відтоді віконні конструкції там не міняли-
ся), а в осередку  культури — двері. Компанія та Благодійний фонд направили на реалізацію вказаних проектів понад 
43 тис. грн. Сподіваюся, що в цьому році Кернел допоможе нам втілити в життя ще чимало ініціатив і задумів».

Жителі Царедарівської сільради (Лозівський р-н, Харківська обл.) дякують підприємству «Мрія» (Кернел) та Жителі Царедарівської сільради (Лозівський р-н, Харківська обл.) дякують підприємству «Мрія» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел» за фінансову підтримку у встановленні вікон в приміщеннях соціальних установБФ «Разом з Кернел» за фінансову підтримку у встановленні вікон в приміщеннях соціальних установ

Підприємство «Краснопавлівський КХП» (Кернел) Підприємство «Краснопавлівський КХП» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» спрямували кошти на та БФ «Разом з Кернел» спрямували кошти на 

встановлення нових вікон у ДНЗ та дверей у клубі села встановлення нових вікон у ДНЗ та дверей у клубі села 

Роздолля (Первомайський р-н, Харківська обл.)Роздолля (Первомайський р-н, Харківська обл.)

За кошти від «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у приміщенні Кирилівської За кошти від «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у приміщенні Кирилівської 

сільради (Красноградський р-н, Харківська обл.) встановлено нові вікна та дверісільради (Красноградський р-н, Харківська обл.) встановлено нові вікна та двері

Завдяки фінансуванню «Вишневе-Агро» (Кернел) та БФ «Разом Завдяки фінансуванню «Вишневе-Агро» (Кернел) та БФ «Разом 

з Кернел» у ДНЗ «Чебурашка» села Чевельча (Оржицький р-н, з Кернел» у ДНЗ «Чебурашка» села Чевельча (Оржицький р-н, 

Полтавська обл.) з’явилися енергозберігаючі віконні конструкціїПолтавська обл.) з’явилися енергозберігаючі віконні конструкції



ФОТОЗВІТ: ЯК СВЯТКУВАЛИ МАСЛЯНУ РАЗОМ З КЕРНЕЛ ГРОМАДИ 

ЛЕБЕДІВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ (САХНОВЩИНСЬКИЙ Р-Н, ХАРКІВСЬКА ОБЛ.) 

ТА ПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ (КЕГИЧІВСЬКИЙ Р-Н, ХАРКІВСЬКА ОБЛ.)

  ПРОФЕСІОНАЛИПРОФЕСІОНАЛИ
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Робота на землі, у сільському господарстві була знайома Дмитрові ще з дитинства. Батько 
хлопця все життя пропрацював комбайнером, тому часто брав сина з собою в поле. Після закін-
чення школи Дмитро вирішив продовжити сімейну традицію, розпочавши працювати в місцевому 
колгоспі механізатором. Та й, як не крути, для вихідця з села реалізувати себе на хліборобській 
ниві — один із найпрогнозованіших варіантів. Це завжди було престижно й затребувано. На дум-
ку хлопця, головне — любити справу, якою займаєшся, розуміти, що своєю працею ти приносиш 
користь та маєш можливість забезпечити матеріальну стабільність своїй родині. І якщо всі ці скла-
дові присутні, то результати роботи не заставлять на себе довго чекати. Дмитро переконаний, що 
робота в Кернел має чимало переваг. Це, в першу чергу, якісний підхід та високі вимоги до робо-
ти механізаторів (що сприяє вдосконаленню навиків та умінь, спонукає до постійного навчання та 
розвитку), нова сучасна техніка (яка дозволяє на високому рівні та в оптимальні строки виконувати 
поставлені завдання) та мотиваційна складова (йдеться про конкурентний рівень заробітної плати). 
Сьогодні хлопець працює на новітніх агрегатах виробника New Holland. Зізнається, задач не бракує. 
Поля Кернел у Сахновщинському, Кегичівському, Красноградському, Лозівському районах області 
дають гарну врожайність, тому механізатор не має часу сидіти без діла — слід оперативно, відпові-
дально, а головне — якісно зібрати збіжжя, а навесні та восени підготувати грунт до нового сезону. 
Успіх, на думку Дмитра, базується на трьох принципах: щаслива сім’я, улюблена робота, вірні друзі. 
Він усе це має, а тому вважає себе успішним та щодня прагне досягати нових професійних висот.

Дмитро Ігоревич БорутаДмитро Ігоревич Борута
 Посада: тракторист-машиніст с/г виробництва, підприємство «Мрія» 

(Кернел), Харківщина

 Стаж роботи в Компанії: з 2011 року

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

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

Головне — прагнути цього та використовувати всі надані можливості. 

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

  ЦІКАВІ ПОДІЇ

Якби існувала така собі Книга рекордів Сахновщини або Красноградщини (Харківська обл.), то 

цьогорічне святкування Масляної, проведене в Лебедівській та Петрівській сільрадах вказаних районів, 

мало б усі шанси опинитись на її сторінках. І цілком заслужено, адже учасників та гостей свята проводів 

зими сільські ради пригощали всілякою смакотою, розважали цікавими конкурсами та лотереями. 

Інакше кажучи, розмах заходів вражав, а задоволення від святкування, яке отримали всі присутні на 

дійствах, виміру не піддається.

ВIДЗНАЧАЛИ МАСЛЯНУ РАЗОМ!

Фінансову участь в організації 
Масляної взяли підприєм-
ство «Мрія» (Кернел) та Бла-

годійний Фонд «Разом з Кернел». 
Загальний бюджет витрат на урочи-
стості склав близько 15 тис. грн.

КОМЕНТАР 

Анатолій Сергійович Бакай, 
голова Петрівської сільради 
(Красноградський р-н, Харківська обл.).

«Для жителів села у приміщенні міс-
цевого БК організовано концерт-
ну програму за участю ансамблів 
художньої самодіяльності, у тому 

числі й добре відомого колективу 
«Червона калина». Серед присутніх 
було проведено лотерею з різнома-
нітними подарунками, серед яких 
навіть телята, тюки сіна, а також 
чимало потрібних у господарстві 
речей. Всіх бажаючих пригощали 
смачними млинцями, варениками, 
гречаною кашею та гарячим чаєм. 
До нас завітали представники рай-
онної влади, зокрема голова РДА 
Євген Третяков. Наголошу, що ва-
гому фінансову підтримку в  орга-
нізації Масляної надало підприєм-

ство «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел», за що ми щиро вдячні!»
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  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 квітня – Дарії та Хризанта

У перший день квітня мають зійти 
останні сніги. Раніше спостерігали: 
якщо вода, стікаючи, шумить, трави 
будуть густі, якщо тече тихо — кволі. 
За народною мудрістю, «Якщо Хри-
зант погідний, буде рік дорідний».

 2 квітня — Фотинії Самарянки

Уродженка Самарії, Фотинія сповід-
увала християнство. Померла у 66 ро-
ці. Колись, випивши смертоносне зі-
лля, яке прийняла від волхвів разом 
із рештою християнських угодниць, 
Фотинія залишилася живою, ба навіть 
лікувала від усяких хвороб, зокрема 
стала цілителькою від пропасниці.

 3 квітня — Фоми

Сьогодні вшановується пам’ять Фо-
ми — Константинопольського патрі-
арха, який помер у 610 році. За життя 
обіймав одну з головних церковних 
посад — сакелларія, тобто хранителя 
скарбів.

 4 квітня — Василя Теплого

У малоазійському місті Анкіра (сучас-
на столиця Туреччини Анкара) жив 
пресвітер, якого в 363 році за про-
повідування християнства кинули до 
в’язниці, де Василю простромили тіло 
розпеченим залізом. У народі святого 
шанують під іменем Теплого, оскільки, 
за спостереженнями, цієї пори відчу-
вається прихід справжньої весни.

 6 квітня — Захарія та Якова

Назва дня пов’язна з іменами ченців, 
що свого часу здійснили багато подви-
гів в ім’я Христа. У народі напівжарто-
ма приказували: «На Захарія і Якова 
весна буде ніякова». Спостерігайте, 

якою буде ніч: теплою — значить, на 
добру весну, холодною — весна буде 
«ніякова».

 7 квітня — Благовіщення

За традицією, це чи не найбільше вес-
няне свято. Його мотивом служать 
євангельські розповіді про добру звіст-
ку (благу вість) діві Марії від Архангела 
Гавриїла про те, що вона народить 
Сина Божого, зачатого Святим Духом. 
Селяни до цього свята ставилися з 
особливою пошаною, оскільки вважа-
ли, що Бог у цей день благословляє всі 
рослини, а відтак братися за будь-яку 
роботу — великий гріх. Мовляв, навіть 
пташки на Благовіщення не в’ють гніз-
да. За спостереженнями, «Яка погода 
на Благовіщення — така й на Велик-
день».

 8 квітня — Благовісника арханге-

ла Гавриїла

Святий вважається покровителем 
блискавиць, тому люди здавна нама-
галися всіляко його вшанувати, аби 
той не спалив хати та хліби. Натомість 
примовляли: «Грім і блискавка землю 
будять, щоб прокидалася, бо вже вес-
на». Незважаючи на це, люди вірили, 
що все, народжене в цей день, не буде 
благовісним, тобто здоровим і щасли-
вим.

 9 квітня — Мотрони-Настовиці, 

Вербна Неділя

День присвячено пам’яті мучениці Мо-
трони Солунської. За однією з версій її 
називають Настовицею, оскільки цьо-
го дня колись сходили останні сніги —
наст. За іншою — о цій порі поверта-
ються чайки, які в деяких місцевостях 

 НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР

КВIТЕНЬ-ПЕРВОЦВIТЕНЬ
звуться настовицями. Не дарма при-
мовляють: «Мотря вийшла з хати пта-
шок зустрічати» — до Мотрони зліта-
ються всі ранні птахи.
Цього року на 9 квітня припадає та-
кож Вербна неділя — Вхід Господній 
в Єрусалим. Це велике свято. У Біблії 
оповідається, як Ісус в’їжджав до Єру-
салима на віслюкові, а люди встеляли 
йому шлях пальмовим гіллям. У нас на-
томість заведено святити вербу, якій 
приписуються магічні властивості.

 10 квітня — Євстратія Печерсь-

кого

Святий жив у ХІ ст. в Києві. Походив 
з багатої родини, проте продав буди-
нок, роздав багатство й пішов у ченці 
Києво-Печерського монастиря. Під 
час навали половців разом з іншими 
був узятий у полон та проданий іуде-
ям у Крим. На Великдень Євстратій, 
подібно до Ісуса, був розіп’ятий за 
непохитність у вірі. Похований у Пе-
черському монастирі у Ближніх пече-
рах завдяки християнам, що привезли 
його на батьківщину.

 14 квітня — Марії Єгипетської

За переказами, Марія народилася в 
Єгипті у першій половині VI ст. Рано 
покинувши батьків і рідний дім, 12-річ-
на дівчина вирушила в Олександрію, 
де занурилася в розпусту. Займаю-
чись гріховним ремеслом, дівчина по-
чула голос із неба, який пообіцяв, що 
вона віднайде спокій, якщо перейде 
Йордан. Так Марія і вчинила, прирікши 
себе на самотність у пустелі, де прове-
ла ледь не півстоліття. Відтак у народі 
Марію Єгипетську вважають заступни-
цею від пристрасті й розпусти.

 16 квітня — Микити-Водопола

Сповідник християнської віри жив у 
VIII-IX ст. в Мідікійському монастирі. 

Народна назва пов’язана з числен-
ними водопіллями, тобто повеня-
ми, які й спостерігаються о цій порі. 
За легендами, на Миколи-Водополи 
в озерах і ріках прокидаються водя-
ники.

 17 квітня — Йосипа

Йосип Піснетворець — чернець ІХ ст.,
що є автором покаянних гімнів та пі-
сень, які й донині виконуються під час 
богослужінь. За народним спосте-
реженням, у день Йосипа починають 
повертатися журавлі, зачинають свої 
співи цвіркуни.

 18 квітня — Феодула Теплого

Назва походить від імені мученика Фе-
одула, який у 303 році був страчений 
за проповідування християнського 
віровчення. Народне ймення — Теп-
лий — пов’язане з тим, що на Феодула 
дмуть теплі вітри. «Прийшов Федул — 
теплий вітер подув». А якщо йде дощ, 
значить, то «Федул губи надув».

 20 квітня — Килини

Мученик Акулина у 310 році в числі 
200 римських воїнів був страчений за 
приналежність до християнської віри. 
У народі побутує жіночий варіант іме-
ні святого: Килина. Ймовірно, звідси 
й прислів’я: «Дощ на Килини — добра 
калина».

 24 квітня — Антипа-Водопола

Антип був єпископом Пергама — од-
ного з найвизначніших центрів еллініс-
тичного світу. Ісус згадує цього свято-
го як свого свідка. Ще за життя чоловік 
прославився чудесами, серед яких —
зцілення, тому й сьогодні до нього 
звертаються в молитві, аби вилікува-
ти глухоту, головний та зубний біль 
тощо. За переказами, Антипа сплили 
в храмі Артеміди у І ст. Сьогодні селя-
ни кажуть: «Антип воду розпустив», бо 

близько цього дня починаються інтен-
сивні розливи рік.

 26 квітня — Фомаїди Єгипетської

Жила свята у V ст. За розповідями, по-
страждала від свекра, що домагався 
її. Фомаїда вирішила, що краще по-
мерти, ніж знехтувати вірністю чолові-
ку. У наш час до єгипетської угодниці 
звертаються з молитвою, аби вберег-
ти себе та близьких від розпусних ба-
жань.

 27 квітня — Мартина-Лисогона

Йдеться про Папу Римського, який 
скликав Латернський собор із 150 єпис-
копів. На соборі розглядалося питан-
ня про дві волі Ісуса Христа — боже-
ственну та людську. А в народі побутує 
повір’я, що на святого Мартина лиси-
ці, переселяючись у нові нори, стають 
легкою здобиччю для мисливців, адже 
на хвостатих нападає сліпота.

 29 квітня — Іллінсько-Чернігів-

ської ікони Богоматері

За церковною легендо, в ХІ ст. поблизу 
Чернігова на ялині з’явився образ Бо-
жої Матері, осяяний промінням. Після 
цього знамення син Ярослава Мудро-
го — Святослав — заснував Єлецький 
монастир. Пізніше на честь пророка 
Іллі було споруджено храм, у якому й 
перебувала ікона. На ній зображено 
Божу Матір, яка сидить серед ялино-
вого віття й тримає на руках немовля.

 30 квітня — Зосими-Бджоляра

Святий Зосима походив із села Тол-
вуї, що в Новгородській землі. Його 
вважають покровителем бджіл, яким 
він за життя приділяв багато уваги, і, 
звичайно, бджолярів. У цей день влас-
ники вуликів тричі обходили пасіки зі 
страсною свічкою, свяченою водою та 
молитвою-заклинанням, аби бджоли 
могли вберегтися від усіх напастей.

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!



Газета «У кожен двір» № 8 (171). 
Реєстр. № КВ-18711-7511Р від 14.02.2012 р.
Засновник: ТОВ «Інтер-Агро Капітал». 
Редакція: Харківська обл., Красноградський р-н, 
м. Красноград, вул. Жовтнева, 58-а
Редактор: Соколов Р. В.
Для листів: а/с 148, м. Київ, 01135; 
e-mail: u-kozhen-dvir@ukr.net 
©«Інтер-Агро Капітал», 2017 р.

Передрук заборонено. 
Відповідальність за зміст реклами  
несе рекламодавець.  
Матеріали, позначені знаком , публікуються на 
правах реклами. Усі матеріали, вкладені у видання, є 
рекламними.  За матеріали, вкладені у видання без 
оформленої належним чином  згоди видавця, несуть 
відповідальність  поширювач та рекламодавець. 

Віддруковано: ТОВ «Мега-Поліграф»  
04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14,  
тел. (044) 451-86-70.  
www.mega-poligraf.kiev.ua.  
Замовлення № 53082

Підписано до друку 9.03.2017 р.
Загальний наклад 11 500 прим.

У кожен

8 10 березня 2017 року

ДОРОГI ЧИТАЧI!
Газета «У кожен двір» за сприяння компанії Кернел приймає Газета «У кожен двір» за сприяння компанії Кернел приймає 

вітання з ювілеями, днями народження, святковими подіями!вітання з ювілеями, днями народження, святковими подіями!

Якщо Ви бажаєте привітати на шпальтах видання своїх рідних, ласкаво просимо до нас!

Замовлення приймаються щочетверга 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.

РУЛЕТ IЗ 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 терт-
ку. Лимон вимити, подрібнити, додавши мед на свій смак. Тісто поділити на 10 частин і розка-
чати на тонкі прямокутники, розтягуючи тісто до напівпрозорості. Викласти начинку й загорну-
ти тісто в рулет, попередньо змастивши основу олією. Випікати 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 цук-
ру, 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.

ГОРОХОВI КОТЛЕТИ
 Інгредієнти: 200 г гороху (краще нуту — турецького 

гороху), 90 г шпинату, 2 г солі, 2 г білого перцю, 1 г мус-
катного 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. КВАСОЛЯ З ПРЯНОЩАМИ

 Інгредієнти: 2 ст. л. соняшникової олії, 3 зубчики 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.

ВАКАНСІЇ РЕГІОНУ
«Мрія» (Кернел)

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

 Вища агрономічна освіта. 
 Досвідчений користувач ПК (MS Office). 
 Бажана наявність посвідчення водія, досвіду роботи.

ЮРИСКОНСУЛЬТ 
(Харківська обл, Сахновщинський р-н, с. Лебедівка; 

Красноградський р-н, с. Петрівка)
 Вища юридична освіта.
 Досвідчений користувач ПК (MS Office, «Ліга Закон»)
 Досвід роботи від 3 років.
 Бажана наявність посвідчення водія.

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

«Юнігрейн-Агро» (Кернел)

ФАХІВЕЦЬ ІЗ ТЕХНОЛОГІЇ
(Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Броварки; Гребінківський р-н, с. Почаївка)

 Вища агрономічна освіта.
 Досвід роботи за спеціальністю не менше 3 років.
 Наявність посвідчення водія категорії В.

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

 Освіта за відповідною спеціальністю.
 Відповідальність, бажання навчатися та працювати.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
(Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Броварки; 

Гребінківський р-н, с. Почаївка)
 Досвід роботи на імпортній техніці не менше 1 року.

ІНЖЕНЕР ІЗ РЕМОНТУ
(Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Бакумівка)

 Вища освіта (інженерна).
 Досвід роботи за спеціальністю не менше 1 року.
 Наявність посвідчення водія категорії В.

ЕКОНОМІСТ
(Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Михнівці)

 Вища освіта (економічна).
 Досвід роботи (від 1 до 3 років).
 Упевнений користувач ПК.
 Наявність посвідчення водія категорії В та стажу водіння не менше 3 років.

ФАХІВЕЦЬ ІЗ ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ СПАДЩИНИ
(Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Почаївка) 

 Вища освіта (юридична).
 Досвід роботи (від 1 до 3 років).
 Упевнений користувач ПК.

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


