
стор.

4-5

стор.

7

ЦIКАВI ФАКТИЦIКАВI ФАКТИ
ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДНЄ —

це основа християнського ві-
ровчення, сакральна істина, яку 
поширювали апостоли. Чому ж 
ми й досі так мало знаємо про 

таїнство над усіма таїнствами? 
Зазирнімо в минуле, 

щоб розібратися, в чому сенс 
звичних для кожного 
Великодніх традицій.

стор.

6
стор.

3

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

Дорогi читачi!
Нарешті до нас прийшла справжня вес-

на. Час, коли ще більше хочеться творити, 
втілювати в життя найсміливіші задуми та 
плани, дарувати посмішки й радість оточу-
ючим, змінювати світ навколо. У сьогодніш-
ньому номері газети «У кожен двір» ми вко-
тре переконаємося, що разом з компанією 
Кернел можна здолати найскладніші верши-
ни, стати кращими, принести користь своїй 
країні, місту, селу.

Розпочнемо з чергових досягнень кер-
нелівських аграріїв. Відбулася церемонія 
нагородження «Ліги чемпіонів Агробізнесу 
Кернел — 2016». Компанія відзначила най-
кращих представників  агропідприємств, 
які своєю щоденною працею доводять пре-
стижність і перспективність розвитку сіль-
ського господарства України. Цього разу на 
сцену за заслуженими нагородами підняли-
ся понад півсотні кернелівців, у тому числі 
представники агропідприємства «Дружба-
Нова» (Кернел). Про них, їхні виробничі ре-
зультати та про сам захід читайте на шпаль-
тах видання.

Тепер детальніше про соціальні проек-
ти, які було реалізовано за сприяння компа-
нії Кернел і БФ «Разом з Кернел». За кошти 
підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) та 
Благодійного фонду для учасниць жіночого 
ансамблю художньої самодіяльності села 
Леляки (Варвинський р-н, Чернігівська обл.) 
придбано сценічні костюми. Додамо: по-
при те що колектив існує трохи більше року, 
його діяльність добре відома жителям села 
та району. І саме кернелівці не раз забез-
печували транспорт для творчих поїздок 
ансамблю.

А ще в березні Компанія надала чергову 
фінансову допомогу школі села Колісники 
(Ніжинський р-н, Чернігівська обл.). Йдеться 
про кошти, виділені на виготовлення ламб-
рекенів для облаштування віконних кон-
струкцій. Завдяки проекту значно покраще-
но естетичний вигляд вікон у закладі. Крім 
того, Компанія стала одним зі спонсорів 
свята Масляної, що пройшло в селі Велике 
Устя (Сосницький р-н, Чернігівська обл.).

Також ми підготували історії фахівців, 
які будують свою кар’єру в Кернел, розпо-
віді про творчість пайовиків Компанії. Спо-
діваємося, подана в газеті інформація стане 
цікавою та корисною для Вас. Дякуємо, що 
Ви з нами!

Всім миру, благополуччя, 
весни не лише на вулиці, 

а й у серцях!
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Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел»

У невичерпній культурній спадщині 
нашого народу є винятково важли-

ва частина — вишивка. 
Це духовний символ рідного 

краю, батьківської оселі, тепла 
материнських рук. Любов до 

вишивки нашій сьогоднішній геро-
їні ВІРІ МИКОЛАЇВНІ ЄМЕЦЬ із 

села Колісники, що на Ніжинщині, 
прищепила її бабуся…

НАРОДНА ТВОРЧIСТЬНАРОДНА ТВОРЧIСТЬСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
Школа с. Колісники (Ніжинсь-

кий р-н) одержала ЧЕРГОВИЙ ПО-

ДАРУНОК ВІД ПІДПРИЄМСТВА 

«ДРУЖБА-НОВА» (КЕРНЕЛ) ТА 

БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» — ламб-
рекени для облаштування віконних 

конструкцій. А жіночий ансамбль 
художньої самодіяльності с. Леляки 

(Варвинський р-н) — кошти для 
придбання сценічних костюмів.

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
Розрахунок вартості приготування паски на Великдень 2017 року.

 ВИЗНАННЯ

Телефон гарячої лiнiї

0-800-50-10-59

Свої зауваження та 
пропозицiї надсилайте 

на адресу: 
01001, м. Київ, а/с 50, 

та на e-mail: 
u-kozhen-dvir@ukr.net

з примiткою 
«У кожен двiр»;

тел. (044)  461-88-65

ЛIГА ЧЕМПIОНIВ АГРОБIЗНЕСУ КЕРНЕЛ: 
НАГОРОДЖЕНО НАЙКРАЩИХ АГРАРIЇВ РОКУ

Щодня працiвники компанiї Кернел доводять, що нiколи не слiд зупинятися на досягнутому. 

Бути флагманом галузi та прикладом для наслiдування — саме цi правила лежать в основi всiх 

кернелiвських перемог. 16 березня в Нацiональному спортивному комплексi «Олiмпiйський» 

(м. Київ) втретє пройшла церемонiя нагородження «Лiга чемпiонiв Агробiзнесу Кернел — 2016», 

на якiй вiдзначають  найкращих механiзаторiв, агрономiв, тваринникiв, iнженерiв 

агропiдприємств Компанiї з усiєї країни. Як це було — читайте на шпальтах видання.

Інгредієнти Борошно Яйця Молоко Цукор
Масло 

вершкове
Родзинки Дріжджі

Сіль, лимон-
на цедра, 
прикраси

Паска

Потреба за 
рецептом, кг/шт.

1,0 5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,06 на свій смак вихід за 
рецептом 
2,1 кг, або 
три паски 
по 0,7 кг

Вартість 
однієї пас-
ки вагою 

0,7 кг
Споживча ціна, 
грн за 1 кг/шт. 

9,37 1,41 16,58 16,45 141,36 65,00 77,00 _

Вартість 
інгредієнта, грн

9,37 7,05 8,29 4,94 42,41 13,00 4,62 12,00 101,67 33,89

Використано інформацію Економічного дискусійного клубу, edclub.com.ua
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 БIЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ

Шановнi читачi! Протягом двох мiсяцiв, вiдповiдно до Ваших 

звернень, ми подавали на сторiнках газети iнформацiю про основи 

пiдприємницької дiяльностi, зокрема про те, як вiдкрити ФОП 

(фiзична особа — пiдприємець). Ми ознайомили Вас iз цим поняттям, 

розповiли про переваги та юридичнi аспекти такої форми ведення 

пiдприємницької дiяльностi,  про те, куди йти i якi документи подати, 

щоб зареєструвати ФОП. А також як стати на облiк у податковiй 

службi та правильно обрати систему оподаткування.

У сьогоднiшньому випуску ми 
завершуємо цикл публiкацiй 
на тему вiдкриття ФОП. Тому 

акцентуємо увагу на найбiльш важ-
ливих моментах.

Що таке ФОП?

ФОП, або фiзична особа — пiд-
приємець — це спрощена правова 
форма. Пiдходить для тих, хто тiльки 
розпочинає свiй бiзнес, дозволяє 
започаткувати власну справу, ма-
ючи невеликий стартовий капiтал. 
Вiдкрити ФОП може кожен грома-
дянин, який досяг 16-рiчного вiку та 
має офiцiйно зареєстроване мiсце 
проживання. Тобто оформлення 
ФОП здiйснюється за мiсцем реєс-
трацiї особи.

Скорочений план дiй

Якщо Ви вирiшили стати приват-

ним пiдприємцем, то:

1. Звертаєтесь до державного реєс-
тратора та подаєте йому докумен-

ти (заповнена заява на проведення 
державної реєстрацiї фiзичної осо-
би — пiдприємця, паспорт, довiре-
нiсть — у разi якщо реєстрацiя ФОП 
здiйснюється через довiрених осiб).
2. Подаєте в податкову службу за-
яву про застосування спрощеної си-
стеми оподаткування в разi обрання 
єдиного податку (нагадаємо, що вiд 
вибору системи оподаткування за-
лежатиме розмiр податкiв, якi Ви 
сплачуватимете державi, а також 
чимало iнших документальних мо-
ментiв роботи).
3. Пiсля реєстрацiї платника єдино-
го податку подаєте запит про отри-
мання виписки з реєстру платникiв 
єдиного податку.
4. Через кiлька днiв (коли саме, 
слiд уточнити у Вашого iнспектора) 
забираєте виписку з реєстру плат-
никiв єдиного податку.
5. Реєструєте в податковiй службi 
книгу облiку доходiв або книгу облiку 
доходiв та витрат.

Реєстрацiю завершено!

 СПОЖИВАЧЕВI

ПОДОРОЖЧАННЯ
ПРОДУКТIВ 

ХАРЧУВАННЯ В БЕРЕЗНI
Цiна на продукти продовжила зростати 

з лютого, на її коливання в основному 

впливав фактор сезонностi, незмiнною 

залишилася тiльки вартiсть курятини. 

У березнi цiни продовжили 

пiдвищуватися. Вартiсть овочiв 

борщового набору, за винятком цибулi, 

зросла на 5%.

Рання весна та змiцнення гривнi поспри-
яли незначному зниженню цiн на цибулю та 
яблука — на 5% i 2% вiдповiдно. На яловичину 
та свинину цiна зросла на 5% i 4% вiдповiдно, 
однак слiд зазначити, що початок посту в кiнцi 
лютого iстотно скоротив попит на м’ясо. Вар-
тiсть продуктiв переробки збiльшилась унаслi-
док зростання виробничих витрат (пiдвищення 
тарифiв на електроенергiю) та скорочення про-
позицiї на ринку (для гречки та цукру). Експер-
ти заявляють i про пiдвищення вартостi олiї, 
цукру, гречки i хлiба в березнi ще на 4-6% —
пiд впливом змiни тарифiв на електроенергiю i 
скорочення рiвня запасiв. Що стосується про-
дукцiї тваринництва, то березень вiдзначиться 
зниженням цiн на 5-7%.

Динамiка споживчих цiн порiвняно з попереднiм

мiсяцем та роком

ПРИ РЕЄСТРАЦIЇ ФОП НАЙЧАСТIШЕ ЗАПИТУЮТЬ:

Пам’ятайте, кожен iз Вас має можливiсть вiдкрити власну справу, 

забезпечити добробут своєї родини та принести користь суспiль-

ству! Головне — впевнено крокувати до своєї мети!

— Чи потрiбна пiдприємцю печатка? 

— Вiдповiдно до закону приватний пiдприємець може мати печатку 
за бажанням.

— Чи обов’язково вiдкривати розрахунковий рахунок? 

— Вiдкриття рахунку в банку не є обов’язковим кроком при реєстрацiї 
пiдприємцiв.

— Кому потрiбен касовий апарат? 

— Касовий апарат необхiдний при розрахунках готiвкою: пiдприєм-
цям на загальнiй системi; пiдприємцям на спрощенiй системi Ii групи 
з доходом бiльше 1 млн грн на рiк (при роботi з готiвкою); пiдприєм-
цям на спрощенiй системi Iii групи з доходом бiльш нiж 1 млн грн на 
рiк (при роботi з готiвкою).

 АКТУАЛЬНО

З
а

 м
а

те
р

iа
л

а
м

и
 У

п
р

а
в

л
iн

н
я

 с
о

ц
iа

л
ь

н
о

го
 с

тр
а

х
у

в
а

н
н

я
 i 

п
е

н
с

iй
н

о
го

 з
а

б
е

з
п

е
ч

е
н

н
я

 а
п

а
р

а
ту

 Ф
е

д
е

р
а

ц
iї

 П
р

о
ф

с
п

iл
о

к
 У

к
р

а
їн

и
 

ПЕНСIЇ-2017: ЩО ВАРТО ЗНАТИ
Наприкiнцi минулого року Верховна Рада схвалила Закони 

«Про Державний бюджет України на 2017 рiк» вiд 21.12.2016 

№ 1801-VIII та «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв 

України» вiд 06.12.2016 № 1774-VIII. З урахуванням норм цих законiв 

здiйснюватиметься пенсiйне забезпечення в 2017 роцi.

Згiдно зi статтею 28 Закону України «Про за-
гальнообов’язкове державне пенсiйне страхування» 
мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком встановлюється 
на рiвнi прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили 
працездатнiсть. 

Вiдповiдно до Закону «Про Державний бюджет 

України на 2017 рiк» прожитковий мiнiмум для 

зазначеної категорiї осiб становить:

 з 1 сiчня 2017 року — 1247 грн (з 1 сiчня мiнiмаль-
ний розмiр пенсiї за вiком не змiнюється, оскiльки вiн 
був установлений з 1 грудня 2016 року);

 з 1 травня 2017 року — 1312 грн;
 з 1 грудня 2017 року — 1373 грн.

У зв’язку з цим iз 1 травня та з 1 грудня 2017 року 
пiдвищуватиметься мiнiмальний розмiр пенсiї (крiм 
працюючих пенсiонерiв), обчислений вiдповiдно до 
статтi 28 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсiйне страхування» (у т. ч. пiдвищення 
до пенсiй за понаднормовий стаж).

Пенсiонерам, якi працюють (провадять дiяль-
нiсть, пов’язану з отриманням доходу, що є базою для 
нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соцiальне страхування), пiсля звiльнен-
ня з роботи або припинення такої дiяльностi пенсiя 
перераховуватиметься з урахуванням прожиткового 

мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, виз-
наченого законом на дату звiльнення з роботи або 
припинення такої дiяльностi.

Що стосується iнших пенсiйних виплат, надба-
вок i пiдвищень до пенсiї, якi встановленi у вiдсотках 
до прожиткового мiнiмуму, то вони також перера-
ховуватимуться зi збiльшенням прожиткового мiнi-
муму.

Зокрема, це:

 мiнiмальнi розмiри пенсiй за iнвалiднiстю учасни-
кам лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи;

 мiнiмальнi розмiри пенсiй шахтарям;
 мiнiмальнi пенсiйнi виплати особам з iнвалiднiс-

тю — учасникам лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорно-
бильськiй АЕС, щодо яких встановлено причинний 
зв’язок iнвалiдностi з Чорнобильською катастрофою, 
а також iнвалiдам вiйни та учасникам бойових дiй;

 пiдвищення до пенсiй ветеранам вiйни та жертвам 
нацистських переслiдувань;

 надбавки особам, якi мають статус Почесного до-
нора України;

 надбавки на утриманцiв вiдповiдно до Закону «Про 
пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової 
служби, та деяких iнших осiб»;

 пенсiйнi виплати вiдповiдно до Закону «Про пенсiї 
за особливi заслуги перед Україною».

2. Максимальний розмiр пенсiї

1. Мiнiмальний розмiр пенсiї

При цьому слiд зазначити, що затверджений Законом «Про Державний бюджет України на 2017 рiк» 

розмiр прожиткового мiнiмуму для непрацездатних осiб не вiдповiдає фактичному розмiру прожит-

кового мiнiмуму для непрацездатних осiб, який є майже вдвiчi вищим (у листопадi 2016 року — 

2389 грн). Тому прикiнцевими та перехiдними положеннями Закону «Про внесення змiн до деяких 

законодавчих актiв України» вiд 06.12.2016 р. № 1774-VIii Кабiнету Мiнiстрiв України доручено у 

тримiсячний строк iз дня набуття чинностi цим Законом опрацювати питання щодо пiдвищення со-

цiальних стандартiв у системi пенсiйного забезпечення.

При призначеннi пенсiй протягом 2017 року їхнiй 
максимальний розмiр (з урахуванням надбавок, пiдви-
щень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, 
пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї 
та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодав-

ством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям 
осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) 
збережено на рiвнi 2016-го: 10 740 грн. Цей розмiр не 
переглядатиметься у зв’язку зi збiльшенням прожит-
кового мiнiмуму з 1 травня та з 1 грудня 2017 року.
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СВЯТКУВАЛИ 
МАСЛЯНУ РАЗОМ

Традицiйно за тиждень до Великого посту 

в Українi вiдзначають Масляну. Цьогорiч 

її святкували i в селi Велике Устя, що в 

Сосницькому районi Чернiгiвської областi. Захiд 

пройшов за пiдтримки сiльської влади, а також 

спонсорiв та благодiйникiв. Серед 

яких — пiдприємство «Дружба-Нова» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел».

3
  ЦIКАВI ПОДIЇ

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ  — найбiльша 

агропромислова Компанiя в 
Українi та СНД. Компанiя є клю-
човим виробником i поста-
чальником соняшникової олiї на 
внутрiшньому ринку та найбiль-
шим українським експортером 
олiї та шроту, а також основним 
експортером зернових куль-
тур iз Чорноморського регiо-
ну. Торговельнi марки Кернел: 
«Щедрий дар», «Стожар», «Чу-
мак Домашня», «Чумак Золота». 
Кернел щороку пiдтверджує не-
заперечне лiдерство за всiма 
напрямками дiяльностi в регiо-
нах присутностi та свiтових рей-
тингах. З 2007 року акцiї Компа-
нiї торгуються на Варшавськiй 
фондовiй бiржi. У 2011 роцi IPO 
Кернел було визнано найкра-
щим у країнах Центральної та 
Схiдної Європи за всю iсторiю 
цiєї бiржi. У 2015 роцi Кернел —
найкраща iноземна Компанiя 
серед країн Центральної та 
Схiдної Європи.

Iз 2010 року Кернел актив-
но розвиває аграрний напря-
мок дiяльностi — сiльгоспви-
робництво. Досвiдченi фахiвцi 
обробляють майже 400 тис. га 
родючої землi з використанням 
iнновацiйних технологiй i най-
кращої сучасної технiки. Спiльно 
з виробничою дiяльнiстю прово-
диться тiсна спiвпраця з грома-
дами сiл i малих мiст на терито-
рiї присутностi агропiдприємств 
Кернел. Основне завдання — 
фiнансово-матерiальна пiдтрим-
ка громадських iнiцiатив, соцi-
альної сфери населених пунктiв 
з метою пiдвищення рiвня жит-
тя та добробуту населення. 
У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiа-
тиви Компанiї об’єднали в про-
граму пiдтримки територiаль-
них громад «Разом з Кернел». 
Для реалiзацiї цiєї програми 
агропiдприємствами Компанiї 
створено однойменний Все-
український Благодiйний фонд 
«Разом з Кернел».

У Чернiгiвськiй (Нiжинсь-
кий, Прилуцький, Борзнянсь-
кий, Варвинський, Срiбнянсь-
кий, Сосницький, Талала-
ївський, Iчнянський райони), 
Сумськiй (Недригайлiвський 
та Роменський райони), Пол-
т а в с ь к i й  ( Ч о р н у х и н с ь к и й , 
Гадяцький, Лохвицький та 
Пирятинський райони) облас-
тях Компанiю представляє пiд-
приємство «Дружба-Нова», 
що входить до складу Кернел з 
липня 2013 року. На вказанi пi-
допiчнi територiї поширюються 
й соцiальнi програми Благодiй-
ного фонду.

Очiльниця села Валентина 
Миколаївна Циганюк розпо-
вiдає, що хоча дiйство в них 

було органiзоване вперше, воно 
без перебiльшення залишило у мiс-
цевих жителiв безлiч позитивних 
вражень.

— Головне, що свято вийшло 
ситним, — коментує наша спiв-
розмовниця. — Ми приготували 

майже пiвтисячi млинцiв з рiзни-
ми начинками — медом, сиром, 
полуничним джемом, до двадцяти 
кiлограмiв вареникiв, тож всi бажа-
ючi могли досхочу поласувати цiєю 
смакотою.

У програмi також був концерт 
за участю ансамблiв художньої са-
модiяльностi з сiл Бутiвка та Велике 
Устя, дитячi конкурси, лотереї, вис-

тави, а ще — обряд спалення опуда-
ла зими.

— Переконана, присутнi весе-
ло та з користю провели час. Дякую 
всiм за допомогу та сприяння! Зо-
крема учасникам дiйства — за те, 
що приєдналися до святкування, —
додає Валентина Миколаївна. —
Особлива подяка пiдприємству 
«Дружба-Нова» (Кернел) та Благо-

дiйному фонду, i не лише за фiнан-
си, видiленi на органiзацiю заходу, а 
й за всю пiдтримку, яку систематич-
но надає нам Компанiя. Це й кошти 
на вiдзначення Дня села, i розчистка 
дорiг вiд снiгу, i дитячi подарунки до 
першого вересня та Нового року, i 
сприяння у ремонті пожежної маши-
ни. Люди дуже задоволенi роботою 
Кернел у селах сiльради.

  СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ

СЦЕНIЧНЕ ВБРАННЯ ДЛЯ ЛЕЛЯКIВСЬКОГО АНСАМБЛЮ ХУДОЖНЬОЇ САМОДIЯЛЬНОСТI
Торiк на базi Леляківського Будинку культури (Варвинський р-н, 

Чернiгiвська обл.) почав функцiонувати жiночий ансамбль художньої 

самодiяльностi.  Його створення iнiцiювала очiльниця села 

Наталiя Михайлiвна Бачиш.

–Напевно в кожному насе-
леному пунктi є талано-
витi, обдарованi люди, 

на те ми й українцi — нацiя,  яка 
славиться народним спiвом, пiсня-
ми, танцями, — розповiдає Наталiя 
Михайлiвна. — Тому було не зовсiм 
справедливим, що в Леляках донинi 
не iснувало свого колективу. Приєм-
но, що таку iдею пiдтримали селяни. 
За рiк роботи Лелякiвський ансамбль 
змiг взяти участь у рiзноманiтних кон-
цертах. Був навiть виступ на оглядi 
районної художньої самодiяльностi.

Нещодавно артисти звернули-
ся до пiдприємства «Дружба-Нова» 
(Кернел) та Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел» з проханням пiд-

тримати дiяльнiсть їхнього колекти-
ву (йдеться про придбання сценiч-
ного одягу).

— Кернел добре вiдомий у на-
шому селi не тiльки як вправний 
орендар, але й як помічник у вирi-
шеннi найактуальнiших питань со-
цiальної сфери, — продовжує наша 
спiврозмовниця. — Ранiше Компа-
нiя допомагала нам у благоустрої, 
у придбаннi матерiалiв для прове-
дення ремонтних робiт у бюджет-
них установах села, також за кошти 
кернелiвцiв у Будинок культури було 
закуплено музичну апаратуру — ко-
лонки, пiдсилювачi, мiкрофони. До 
речi, саме кернелiвцi не раз забез-
печували транспорт для творчих 

поїздок колективу художньої само-
дiяльностi.

Не вiдмовили в Компанiї й цього 
разу. Пiдприємство «Дружба-Нова» 
(Кернел) та Благодiйний фонд ви-
дiлили потрiбну суму коштiв для 
купiвлi восьми сценiчних костюмiв 
— сорочок, плахт, поясiв. Завдяки 
такому подарунку виступи леля-

кiвських артистiв матимуть ще ко-
лоритнiший вигляд.

— Хочу подякувати Кернел за 
розумiння, за те, що вкотре вiд-
гукнулися на нашу потребу, — ре-
зюмує Наталiя Бачиш. — Нашому 
ансамблю хочу побажати творчого 
натхнення та нових перемог, а Ком-
панiї — процвiтання!

ОНОВЛЕНI ВIКНА СIЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ
Сьогоднi для освiти надзвичайно важливо мати всебiчну пiдтримку спонсорiв та 

благодiйникiв. Потреби шкiл і дитячих садочкiв, особливо в сiльськiй мiсцевостi, значно 

перевищують скромнi можливостi цих закладiв. Проблеми  осередкiв освiти, розташованих 

на територiї пiдопiчних сiл компанiї Кернел та БФ «Разом з Кернел», вирiшуються швидше та 

ефективнiше саме завдяки фiнансовiй допомозi цих аграрiїв.

У 2016 роцi Кернел та Благодiйний фонд iн-
вестували в розвиток та покращення рiвня 
сiльської освiти понад 4 млн грн. Зауважи-

мо, що кернелiвцi беруть до уваги кожне звер-
нення освiтян, у тому числi з  сiл Чернiгiвщини, 
Сумщини, Полтавщини. У березнi пiдприємство 
«Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 

надали чергову фiнансову 
пiдтримку школi села Колiс-
ники (Нiжинський р-н, Чер-
нiгiвська обл.), а саме кошти 
на виготовлення ламбрекенiв 
для облаштування зовнiш-
нього вигляду вiконних кон-
струкцiй.

Людмила Олександрiвна 
Ярмак, очiльниця закладу, 
подiлилася з нами своїми 
враженнями вiд спiвпрацi з 
Кернел.

— З цiєю Компанiєю 
ми маємо багаторiчний пози-
тивний досвiд спiвробiтницт-

ва, — коментує наша спiврозмовниця. — Наразi 
завдяки кернелiвцям ми змогли значно покращи-
ти естетичний вигляд вiконних конструкцiй — новi 
сучаснi ламбрекени з нацiональною символiкою 
чудово вписалися в уже iснуючий iнтер’єр. До-
дам, що всього їх виготовлено п’ять штук — для 
вiкон у коридорi закладу. Це примiщення водно-
час служить нам своєрiдною актовою залою, де 
часом проходять навiть загальносiльськi виховнi 
заходи.

Варто зауважити, що в минулих роках пiд-
приємство «Дружба-Нова» (Кернел) та Благо-
дiйний фонд направляли кошти на проведення 
поточних ремонтiв у примiщеннi школи, на функ-
цiонування пришкiльних лiтнiх таборiв (йдеть-
ся про оздоровчу кампанiю). Також кернелiвцi 
придбали для закладу комп’ютер i справжнiй до-
машнiй кiнотеатр.

Педагогiчний, учнiвський та батькiвський ко-
лективи Колiсникiвської ЗОШ дякують компанiї 
Кернел та БФ «Разом з Кернел» за те, що допо-
магають створювати комфортнi умови в закладi, 
за те, що працюють з думкою про дiтей!

Школа села Колiсники 

(Нiжинський р-н, Чернiгiвсь-

ка обл.) одержала черговий 

подарунок вiд пiдприємства 

«Дружба-Нова» (Кернел) та БФ 

«Разом з Кернел» — ламбрекени 

для облаштування вiконних 

конструкцiй

За фiнансової пiдтримки пiдприємства «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ За фiнансової пiдтримки пiдприємства «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ 

«Разом з Кернел» для жiночого ансамблю художньої самодiяльностi села «Разом з Кернел» для жiночого ансамблю художньої самодiяльностi села 

Леляки (Варвинський р-н, Чернiгiвська обл.) придбано сценiчне вбранняЛеляки (Варвинський р-н, Чернiгiвська обл.) придбано сценiчне вбрання

Фотокадри з проведення свята Масляної у селi Велике Фотокадри з проведення свята Масляної у селi Велике 

Устя (Сосницький р-н, Чернiгiвська обл.)Устя (Сосницький р-н, Чернiгiвська обл.)
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  ВИЗНАННЯ

ЛIГА ЧЕМПIОНIВ АГРОБIЗНЕСУ КЕРНЕЛ:  
Щодня аграрiї компанiї Кернел доводять, що нiколи не 

потрiбно зупинятися на досягнутому результатi. Бути 

флагманом галузi та прикладом для наслiдування – саме 

цi правила лежать в основi усiх  кернелiвських перемог.

16 березня в Нацiональному спортивному комплексi «Олiмпiйський» (м. Київ) втретє 
пройшла церемонiя нагородження «Лiга чемпiонiв Агробiзнесу Кернел-2016». На 
нiй вiдзначають найкращих механiзаторiв, агрономiв, тваринникiв, iнженерiв агро-

пiдприємств Компанiї з усiєї країни. Саме вони — тi люди, якi по праву можуть носити зван-
ня Чемпiонiв. Адже вони рухають Україну та свiт уперед, створюють новий зразок ведення 
сiльського господарства. Цього дня за своїми заслуженими нагородами на сцену пiднялися 
понад пiвсотнi кернелiвцiв. Перед аудиторiєю виступили представники Топ-менеджменту 
Кернел. А гарний настрiй гостям  своїми вокальними, музичними й танцювальними номера-
ми дарували талановитi дiти працiвникiв Компанiї.

ЄВГЕН ОСИПОВ, Директор Агробiзнесу Кернел

— Третя «Лiга чемпiонiв Агробiзнесу» невипадково пройшла на головнiй спортивнiй 
аренi України — НСК «Олiмпiйський». Це мiсце особливо пiдкреслює досягнення на-
шого колективу та кожного окремого спiвробiтника. Успiшне завершення сезону-2016 
стало можливим завдяки команднiй роботi. Кластери, Київський офiс, функцiональнi 
пiдроздiли — всi ми зарядженi однiєю iдеєю, всi маємо амбiцiї бути найкращими, тому 
своєю дiяльнiстю кожного разу пiдтверджуємо це прагнення. Якщо говорити мовою 
цифр, минулого року середня врожайнiсть кукурудзи склала 9 т/га у залiку, на кращих 
полях ми мали 15 т/га. Середня врожайнiсть соняшника — 3 т/га, озимої пшеницi — 
5,9 т/га, на окремих полях — до 10 т/га, сої — 2,8 т/га, на кращих полях — бiльше 
4 т/га. Сьогоднi Агробiзнес демонструє високi показники, однак у нас є ресурси для 
досягнення ще вищих результатiв.
У чому ж полягає секрет нашого успiху? По-перше, у злагодженостi команди. По-дру-
ге, у використаннi iнновацiйних пiдходiв. Я точно можу сказати, що зараз Кернел пере-
буває на пiку iнновацiй, випереджає час i серйозно вирiзняється серед iнших агро-
компанiй. У кластерах уже впроваджено ряд високотехнологiчних проектiв iз точного 
землеробства: GPS-керована система вiдбору ґрунтових проб, повний агрохiмiчний 
аналiз ґрунтiв, локальне внесення добрив, супутниковий монiторинг, картографування 
врожайностi, автоматизацiя облiку, власний науково-дослiдницький центр тощо. Зви-
чайно, коли згадуєш i аналiзуєш пройдений шлях, охоплює вiдчуття неабиякої гордостi. 
Проте попереду у нас ще бiльше перемог. I цей шлях обов’язково буде пов’язаний з 
iнновацiями, зi змiнами, до яких ми вже готовi i впевнено наближаємось кожного дня!

НАТАЛЯ ХВОСТОВА, Директор з персоналу та комунiкацiй Кернел

— Доля посмiхається тим, хто наполегливо й самовiддано крокує до мети. Саме такi 
люди працюють на пiдприємствах Кернел. I саме тому Компанiя досягає неймовiрних 
показникiв i успiхiв. Менi приємно, що церемонiя нагородження «Лiга чемпiонiв Агро-
бiзнесу» стала щорiчною подiєю, якої ми чекаємо не менше традицiйних свят. Це чудо-
ва нагода розповiсти про результати, яких вдалося досягти протягом року, нагородити 
найкращих, отримати заряд енергiї та натхнення для ще бiльших звершень у новому 
сезонi.
Я хочу, щоб ми й надалi зосереджувалися на команднiй роботi. Взаємодопомога, пiд-
тримка, повага, довiра — це особливi риси, властивi нашому колективу. Ми прагнемо 
щороку ставати ще кращими, продуктивнiшими, успiшнiшими. Ми плануємо й реалiзо-
вуємо стратегiчнi проекти, якi творять майбутнє нашої компанiї та, водночас, майбутнє 
України!

КОМЕНТАРI ТОП-МЕНЕДЖМЕНТУ:

Iван 
Олександрович 
Шуруй

 Нагорода: Чемпiон за 
врожайнiстю. Озима пше-

ниця; Чемпiон за врожайнiстю. Кукурудза
 Стаж роботи: 2 роки 5 мiсяцiв
 Основна команда: 3 особи
 Результат: Озима пшениця: площа 

1001,38 га, врожайнiсть — 6,78 т/га; кукурудза: 
площа 2513,4 га, врожайнiсть — 11,20 т/га
Думки з приводу

«Робота для мене — це можливiсть здобува-
ти новi знання, корисний досвiд та реалiзо-
вувати власнi iдеї. Вважаю, що працювати в 
Кернел — престижно та перспективно, адже 
в цiй Компанiї завжди є куди рухатися та 
чого прагнути. I в цьому — найбiльший плюс.
Перемога — у злагодженiй та синхрон-
нiй роботi всього колективу. А ще треба 
пам’ятати, що суть речей можна пiзнати 
лише через чеснiсть.
Успiх — це не зраджувати своїм цiлям, своїй 
командi та колективу».

Iгор Миколайович 
Тихончук

 Нагорода: Чемпiон 
за врожайнiстю. Озима 
пшениця

 Стаж роботи:

1 рiк 7 мiсяцiв
 Основна команда: 7 осiб
 Результат: озима пшениця: площа 

3094,27 га, врожайнiсть — 6,25 т/га

ВУСТАМИ ЧЕМПIОНIВВУСТАМИ ЧЕМПIОНIВ
Думки з приводу

«Робота для мене — це можливiсть про-
фесiйного розвитку, руху вперед, втiлення 
задумiв i планiв.
Перемога — це прерогатива тих людей, 
хто розумiє: «Те, що нас не вбиває, робить 
нас сильнiшими».
Успiх — у балансi мiж усiма сферами життя. 
Успiшний агроном повинен ранiше встава-
ти, пiзнiше лягати та багато працювати».

Олексiй Iванович 
Картавий

 Нагорода: Чемпiон 
за врожайнiстю. Озима 
пшениця; Чемпiон за 
врожайнiстю. Кукурудза

 Стаж роботи: 4 роки 
11 мiсяцiв

 Основна команда: 5 осiб
 Результат: озима пшениця: площа 

2585,46 га, врожайнiсть — 5,85 т/га; кукуру-
дза: площа 3319,33 га, врожайнiсть — 11 т/га
Думки з приводу

«Робота для мене — це та частина життя, 
без якої не уявляю жодного дня. Вважаю, 
що справа, якою займаєшся, повинна 
приносити як моральне задоволення, так i 
матерiальний достаток.
Перемога — це коли намагаєшся рухатися 
тiльки вперед i не зупиняєшся перед чис-
ленними перешкодами.
Успiх — це коли досягаєш все вищих показ-
никiв у своїй справi, це висока врожайнiсть 
культур на полях, за якi ти вiдповiдальний».
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  НАГОРОДЖЕНО НАЙКРАЩИХ АГРАРIЇВ РОКУ
ЗНАЙОМТЕСЯ, ГОРДIСТЬ АГРОБIЗНЕСУ КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ

ПIДПРИЄМСТВО «ДРУЖБА-НОВА»!

Андрiй 
Миколайович 
Верблюд

 Нагорода: Чемпiон за 
врожайнiстю. Кукурудза

 Стаж роботи: 
1 рiк 8 мiсяцiв

 Основна команда: 7 осiб
 Результат: Кукурудза: площа 

11 372,22 га, врожайнiсть — 9,49 т/га
Думки з приводу

«Робота для мене — це сенс життя. Усi ми 
з дитинства мрiємо кимось стати: чи то 
космонавтом, чи естрадною зiркою. Моєю 
мрiєю було стати агрономом, i вона здiй-
снилася. Тож тепер мрiя стала сенсом мого 
життя.
Перемога — це результат працi людини. I 
якщо ти максимально вiддаєшся працi на 
землi, як у моєму випадку, то вона обов’яз-
ково вiддячує тобi щедрим урожаєм.
Успiх — це коли у твоїй родинi все гаразд, 
коли ти почуваєшся щасливим».

Михайло 
Михайлович 
Захарчук

 Нагорода: Чемпiон за 
врожайнiстю. Соняшник

 Стаж роботи: 13 рокiв 
1 мiсяць

 Основна команда: 4 особи
 Результат: соняшник: площа 3950,41 га, 

врожайнiсть — 3,56 т/га
Думки з приводу

«Робота для мене — це основа всього, 
запорука реалiзацiї себе як професiонала, 
можливiсть фiнансового достатку родини, 

 Результат: соя: площа 3929,87 га, вро-
жайнiсть — 3,36 т/га
Думки з приводу

«Робота для мене — це, перш за все, стиль 
життя, це той шлях, який накреслено долею.
Перемога — це коли ти любиш справу, якою 
займаєшся. Тодi приходять i досягнення, i 
визнання.
Успiх — бути прикладом для оточуючих».

Олександр 
Миколайович 
Будний

 Нагорода: Чемпiон за 
врожайнiстю. Соя

 Стаж роботи: 
1 рiк 8 мiсяцiв

 Основна команда: 5 осiб
 Результат: соя: площа 2071,89 га, вро-

жайнiсть — 3,66 т/га
Думки з приводу

«Робота для мене — це система життя, це 
коли ти щоденно рiзносторонньо розвива-
єшся як спецiалiст сiльськогосподарського 
виробництва.
Перемога приходить до того, хто чiтко ро-
зумiє, що якщо ти засiяв зерно у землю, ти 
не маєш права покинути справу на серединi 
шляху, а зобов’язаний щоденно турбу-
ватися про те, щоб це зерно дало гарний 
врожай.
Успiх — це вiдчуття того, що ти 
затребуваний, що твоя праця приносить 
користь суспiльству, а твоїй родинi — 
достаток».

це, врештi-решт, обраний спосiб життя. I 
вiн, як показує досвiд, обраний вiрно.
Перемога — це коли ти прагнеш вчитися, 
натхненно працюєш i досягаєш поставленої 
мети.
Успiх — це коли ти розумiєш, що твої профе-
сiйнi досягнення приносять користь Українi 
та Компанiї, у якiй ти працюєш».

Сергiй Iванович 
Казбан

 Нагорода: Чемпiон за 
врожайнiстю. Соняшник

 Стаж роботи: 3 роки 
6 мiсяцiв

 Основна команда: 
5 осiб

 Результат: соняшник: площа 1136,06 га, 
врожайнiсть — 3,12 т/га
Думки з приводу

«Робота для мене — це можливiсть навча-
тись нового, розвиватись i самореалiзову-
ватися.
Перемога — це високi показники роботи, якi 
досягаються спiльною працею колективу, 
силою командного духу.
Успiх — це те, що приходить до людей, якi 
люблять i цiнують життя, бо в ньому ще 
стiльки всього невiдомого та цiкавого».

Сергiй 
Вiкторович 
Кунденко

 Нагорода: Чемпiон за 
врожайнiстю. Соя

 Стаж роботи: 6 рокiв 
11 мiсяцiв

 Основна команда: 3 особи

НОМIНАЦIЯ ЧЕМПIОН ПОСАДА 

Чемпiон за 

врожайнiстю. 

Озима пшениця

Iван Олександрович Шуруй Провiдний агроном

Iгор Миколайович Тихончук Регiональний агроном

Олексiй Iванович Картавий Провiдний агроном 

Чемпiон за 

врожайнiстю. 

Кукурудза

Iван Олександрович Шуруй Провiдний агроном

Андрiй Миколайович Верблюд Провiдний агроном

Олексiй Iванович Картавий Провiдний агроном

Чемпiон за 

врожайнiстю. 

Соняшник

Михайло Михайлович Захарчук Провiдний агроном

Сергiй Iванович Казбан Провiдний агроном

Чемпiон за 

врожайнiстю. 

Соя

Сергiй Вiкторович Кунденко Провiдний агроном

Олександр Миколайович Будний Провiдний агроном
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Алла Андрiївна Галушка: «Успiшний той, хто вмiє натхненно працювати»Алла Андрiївна Галушка: «Успiшний той, хто вмiє натхненно працювати»
 Посада: Керiвник пiдроздiлу оформлення договорiв на пiдприємствi «Дружба-Нова» (Кернел)Посада: Керiвник пiдроздiлу оформлення договорiв на пiдприємствi «Дружба-Нова» (Кернел)

 Стаж роботи в Компанiї: з 2012 рокуСтаж роботи в Компанiї: з 2012 року

«Здобувши вищу освiту юридичного 
та економiчного напрямку, я довгий 
час працювала юристом у Варвин-
ському районному центрi зайнятос-
тi. Згодом вiд знайомих менi над-

iйшла пропозицiя спробувати себе 
на посадi фахiвця вiддiлу земель-

них ресурсiв та майна пiдприємства 
«Дружба-Нова» (Кернел). Вдало прой-

шовши спiвбесiду, я розпочала працюва-
ти та покроково будувати кар’єру в Компанiї. 

Приблизно пiсля року роботи менi запропонували 
очолити пiдроздiл оформлення договорiв. Спер-
шу я не була впевнена, що справлюся зi всiма по-
ставленими завданнями на цiй посадi, адже обсяг 
обов’язкiв тут значний, та й рiвень вiдповiдальнос-
тi високий. Проте вирiшила: якщо є шанс, потрiб-
но ним скористатися. Наразi пiд моїм контро-
лем — юридична сторона укладання, оформлен-
ня, передання та отримання з реєстрацiї договорiв 
оренди землi. А це тисячi документiв. Тут необхiд-
на точнiсть, чiткiсть та глибокi знання нормативно-

правової бази. Працювати на якiсний результат 
менi допомагають колеги, адже зi всiма службами 
ми перебуваємо в тiсному контактi. Що стосується 
роботи в Кернел, то в Компанiї, на мою думку, iснує 
чимало переваг, особливо для тих, хто прагне бу-
дувати кар’єру, професiйно розвиватися та отри-
мувати новий досвiд. Вважаю, що кожен, хто вмiє 
натхненно працювати i бажає досягати постав-
леної мети, обов’язково стане успiшним, а ще —
затребуваним та корисним для своєї компанiї, мiс-
та, країни».

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

Ось такi вони, професiонали своєї справи — працiвники агропiдприємств Кернел, якi стоять на вартi перемог та досягнень, а вiдтак i прибутковостi Компанiї. 

Керiвництво Кернел переконане, що кожен працiвник має необхiднi здiбностi для того, щоб побудувати достойну кар’єру в улюбленiй Компанiї. 

Головне — прагнути цього та використовувати всi наданi можливостi. 

  НАРОДНА ТВОРЧIСТЬ

УКРАЇНСЬКА ВИШИВКА – 
ЦЕ МОЛИТВА БЕЗ СЛIВ!

У невичерпнiй спадщинi духовної культури нашого народу 

є особлива, винятково важлива її частина — вишивка. 

Це духовний символ українського народу, рiдного краю, 

батькiвської оселi, тепла материнських рук.

Любов до вишивки нашiй сьогоднiшнiй 
героїнi Вiрi Миколаївнi Ємець iз села 
Колiсники, що в Нiжинському районi 

Чернiгiвщини, прищепила її бабуся. У школi ж 
навчили практичним навикам вишивання.

— Присвячувати час цьому заняттю, пра-
цюючи ветеринаром у колгоспi на Срiбнян-
щинi, не вдавалося (жiнка пропрацювала на 
данiй посадi сорок рокiв. — Ред.), — розпо-
вiдає Вiра Миколаївна. — Тiльки коли пiшла 
на заслужений вiдпочинок, знову взялася за 
улюблену справу.

Вiра Ємець також додає, що найбiль-
ше любить вишивати хрестиком. У її творчiй 
скарбницi — понад пiвсотнi виробiв — рушни-
ки, подушки, серветки.

— Свої роботи я презентую рiдним та 
близьким. Маю двох онучок, яким також го-
тую весiльнi рушники, — продовжує наша 
спiврозмовниця. — А взагалi вишивання за-
спокоює душу, вiдволiкає вiд буденних справ 
i клопотiв, ну й, звiсно, дарує красу, нагадує 
кожному з нас, що ми українцi, i це наше на-
цiональне надбання.

  ЛIТЕРАТУРНА СТУДIЯ

Шановнi читачi! На адресу редакцiї газети «У кожен двiр» приходить все 

бiльше листiв вiд жителiв пiдопiчних сiл компанiї Кернел з усiх куточкiв 

України — зi словами подяки за добрi справи, якi реалiзовує Компанiя 

з думкою про село та його мешканцiв. Пропонуємо Вашiй увазi творчi 

доробки наших найменших читачiв.

Вiра Ємець, жителька с. Колiсники Вiра Ємець, жителька с. Колiсники 

(Нiжинський р-н, Чернiгiвська обл.), (Нiжинський р-н, Чернiгiвська обл.), 

зi своїми вишитими роботамизi своїми вишитими роботами

Чому обираємо Кернел?
Це наше мiстечко, яке разом з Кернел розквiтло.
Це — школа, в якiй здобуваються першi знання.
Вiднинi будiвля її стала свiтла й привiтна.
I в цьому заслуга Компанiї-орендаря.

Замiнено вiкна — у класних кiмнатах теплiше,
В поточних ремонтах аграрiї  допомогли,
Навчатися стало комфортнiше та веселiше.
Ми спiльно покращити нашу освiту змогли.

Це наше мiстечко, яке разом з Кернел крокує
До розвитку, нових вершин та стандартiв.
Потреби громад ця Компанiя знає та чує!
Тому обираємо Кернел, i тут без варiантiв!

Ми разом iз Кернел мiняєм країну
Компанiю Кернел кожний з нас знає,
Поля українськi вона обробляє.
Тут щедрi врожаї пшеницi та жита,
Тут вмiють безмежно землю любити.

А ще — надають всебiчну пiдтримку
Селу та селянам — i влiтку, i взимку.
У школi встановлено вiкна сучаснi,
В садочку з’явилися меблi прекраснi.
А ще — безлiч iграшок, книг та речей,
Усе необхiдне для наших дiтей.

А ось i дорогу взялися чинити.
Щоб було комфортно й безпечно нам жити.
Вода у домiвках давно не з’являлась.
Компанiя й в цьому умить розiбралась.
 
Ми разом iз Кернел мiняєм країну.
Ми впевнено дивимося в майбуття.
Село пiднiмаєм фактично з руїни.
Живемо й вчимося цiнити життя.
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

Воскресіння Господнє — це 
основа християнського віров-
чення, сакральна істина, яку 

поширювали апостоли. Чому ж ми 
й досі так мало знаємо про таїнство 
над усіма таїнствами? Зазирнімо 
в минуле, щоб розібратися, в чому 
сенс звичних для кожного великод-
ніх традицій.

Догмат Воскресіння Ісусового є 
основоположним для християнської 
релігії. Ця універсальна категорія 
трактується для православних як 
чудо визволення всього людства від 
рабства диявола і дар життя та віч-
ного блаженства. Як смерть Христа 
стала символом спокутування все-
ленських гріхів, так і Його Воскре-
сіння дарує всім вічне життя.

Передусім слід пролити світло на 
етимологію імені цього світлого свята. 
Звичний нам Великдень існує лише 
в українців та білорусів. Поляки на-
зивають його Wielkanoc, а росіяни —
Пасха. Зрештою, у християнському 
контексті правильно називати це свя-
то саме Пасхою. Річ у тім, що назва ця 
походить від строзавітного свята Пе-
сах, яке юдеї відзначали в пам’ять про 
звільнення від єгипетського полону.

Цікаво, що й інші європейсь-
кі мови перейняли юдейську назву 
свята, дещо змінивши її відповідно 
до мовних законів. Скажімо, латиною 

день Воскресіння Христа звучить як 
Pascha, голландською — pasen, іс-
ландською — paskar, іспанською —
pascua, італійською — pasqua, а 
нижньонімецькою — Paschen.

Календарні особливості 
відзначення

Мабуть, багато хто замислю-
вався, чому Великдень щороку при-
падає на різні числа. Цей день пов’я-
заний із астрономічними явищами, 
тож дата святкування вираховується 
на кожен рік окремо. На першому 
Вселенському соборі Християнських 
церков у Нікеї (325 рік) було виріше-
но перенести православне свято на 
тиждень пізніше єврейського. І те-
пер Великдень відзначають залежно 
від повного квітневого місяця: або в 
першу неділю після повного місяця, 
або вже в наступну.

Освячення пасок 
у церкві

Традиція приготування, освя-
чення та вживання пасок у Світлу 
седмицю — Великодній тиждень —
у православних християн уподіб-
нюється до вживання старозавітної 
паски. Це виконання одного із най-
важливіших релігійних приписів. 

Власне, традиційна форма паски 
втілює велику ідею торжества віри. 
Колись апостоли звикли розділя-
ти трапезу з Господом, тому навіть 
після Його вознесіння на небо про-
довжували відкладати для Нього ча-
стину хліба. Цей обряд слугував до-
казом непорушної віри у присутність 
Христа серед апостолів. Сьогодні у 
випіканні паски криється той самий 
сакральний смисл, що й тисячі років 
тому. Освячуючи і пригощаючись 
пасками, ми приймаємо Господа у 
свій дім і своє серце.

Яйця і свято Пасхи

З давніх-давен між юдеями (та 
іншими народами Азії) існувала тра-
диція обмінюватися подарунками у 
вигляді яйця на знак особливої по-
шани. Пригадаймо, як, за перека-
зами, ще Марія Магдалина колись 
прийшла в знаменитий і гордий Рим 
проповідувати вчення Христа. Тоді 
мудра жінка постала перед імпера-
тором із маленьким дарунком — яй-
цем. А піднести в дар яйце, як відо-
мо, означає подарувати надію.

Відтоді яйце ніби виконує функ-
цію матеріального символу воскре-
сіння з мертвих. Запорукою цього є 
Воскресіння Христа, величного Пе-
реможця смерті. Таким чином чер-

ВОIСТИНУ ВОСКРЕС!
  ЦІКАВІ ФАКТИ

Пасха — тисячолітня назва істинно великого торжества, що знаменує день Світлого Христового 

Воскресіння. Витоки свята сягають сивої давнини, утворюючи неповторний релігійний симбіоз 

біблійних вірувань і народних традицій на землях наших предків. Чому ми освячуємо паски, 

запалюємо свічки на Великдень? Спробуємо розібратися…

 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 сповіду-
вала християнство. Померла у 66 ро-
ці. Колись, випивши смертоносне зіл-
ля, 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.

воний колір, яким здебільшого 
забарвлені сучасні крашанки, не 
просто принадна святкова оздоба —
він вказує на спокутування родом 
людським проливання крові Ісуса. 
Тож, даруючи одне одному в день 
свята Воскресіння червоне яйце, ми 
висловлюємо свою радісну впевне-
ність у тому, що перейдемо в без-
смертя.

Традиції ранкового 
розговіння

Освятивши паски, кожен на-
магався найпершим дістатися дому 
й розговітися (перша скоромна 
трапеза після Великого посту). Це 
дійство зазвичай супроводжуєть-
ся «христосуванням» і поцілунком 
на знак привітання. На Волині цей 
звичай, а радше обряд колись від-
бувався так: повернувшись із церк-
ви, господар тричі обходив навколо 
столу з освяченими дарами, ставав 
обличчям до ікон і розрізав свячене 
яйце так, щоб кожному в родині ді-
стався шматочок. При цьому прика-
зував: «Дай Боже ще на той рік доче-
кати світлого празника Воскресіння 
Христового в щасті і здоров’ї!»

Подекуди розговлялися також 
паскою чи проскуркою. Тоді всі сіда-
ли за святковий стіл і пригощалися 
свяченим, намагаючись при цьому 
не зронити на землю ні крихти. За 
традицією, після обряду розговін-
ня селяни влаштовували святкові 
забавки: гойдалися на гойдалках, 
гралися крашанками в «навбитки», 
«відгадалки» тощо. Чимало еле-
ментів традиційного святкування 
відійшли у небуття, та повір’я з усі-
лякими забобонами вкорінюються 
глибше. Досі вважається, що вики-

дати рештки свячених крашанок та 
писанок — великий гріх, за який Бог 
карає хворобами. Тому раніше шка-
ралупу викидали на стріху хати або 
в річку.

Про пасхальні свічки

У всіх християнських країнах 
без винятку існує традиція ставити 
велику свічку біля вівтаря під час 
великодньої служби. Ця свічка стає 
головним джерелом вогню для всіх 
світильників у церкві. Ритуал заро-
дився ще у IV ст. н. е. і до сьогодні 
носить символічний характер. Го-
ловна свічка — символ Ісуса Христа, 
а її священне полум’я — вічний сим-
вол Воскресіння. Колись парафіяни 
несли пасхальні свічки з благосло-
венним вогнем додому, щоб за їх-
ньою допомогою запалити домашні 
лампи й вогнища. Цей звичай мав 
нагадувати про жертву Христа, який 
віддав життя заради людей.

Сім днів святкування 
Великодня

З апостольських часів христи-
янська Пасха тривала тиждень — аж 
до Фоминого понеділка. Сім днів 
світлого торжества — це символ 
свята, яке не закінчується.

У піднесеному настрої прохо-
дили всі 40 днів, аж до Вознесіння, 
коли закінчувалися великодні уро-
чистості. За переказами, з першого 
дня Пасхи до Вознесіння по землі 
мандрують Христос і апостоли в же-
брацькому дранті й випробовують 
людське милосердя. Тож у цей час 
добро щедро винагороджується Бо-
жою ласкою, а на всіляке зло чекає 
справедлива кара.
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ШАНОВНI ДРУЗI!
Газета «У кожен двiр» за сприяння компанiї Газета «У кожен двiр» за сприяння компанiї 

Кернел приймає вiтання з ювiлеями, днями Кернел приймає вiтання з ювiлеями, днями 
народження, святковими подiями!народження, святковими подiями!

Якщо Ви бажаєте привiтати на шпальтах видання своїх рiдних, 
ласкаво просимо до нас! Замовлення приймаються щодня за номерами: 

(066) 601-34-57, (068) 573-18-49!
Публiкацiя побажання стане приємним подарунком 

для Вашої близької людини. 

ПЕРШI П’ЯТНАДЦЯТЬ ПРИВIТАНЬ ГАРАНТОВАНО ПОТРАПЛЯТЬ 

У ЧЕРГОВИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ! 

Давайте разом дарувати щасливi митi, 
тепло та радiсть один одному!

ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ

ФЕЛЬДШЕР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 
(смт Варва, Чернігівська обл.)

Вимоги:
 Ветеринарна освіта.
 Бажання працювати, навчатися та розвиватися.

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

Вимоги:
 Досвід роботи на вітчизняній або імпортній техніці.

ВОДІЙ 
(Чернігівська, Сумська, Полтавська обл.)

Вимоги:
 Наявність прав категорії D, Е; допуску до ПНР.

МАШИНІСТ-КРАНІВНИК 
(смт Варва, Чернігівська обл.)

Вимоги:
 Наявність посвідчення машиніста-кранівника.
 Досвід аналогічної роботи.

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

Вимоги:
 Професійно-технічна освіта за відповідною 

спеціальністю.
 Відповідальність, бажання навчатися та 

працювати.

За довiдками звертатися 
за телефоном: 

(067) 462-45-54

Контактна особа: 
Ольга 

Хоменко

 СКАНВОРДСКАНВОРД


