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ДОБРИЙ ГОСПОДАРДОБРИЙ ГОСПОДАР
Європа славиться ДИВОВИЖ-

НИМИ СОРТАМИ ВИНОГРАДУ. 
Втім, ці запашні соковиті плоди 
можна вирощувати не тільки на 

півдні. Варто лише правильно 
підібрати сорт, знати певні секре-

ти культивування примхливої 
культури, запастись терпінням —

і невдовзі результат компенсує 
всі витрачені зусилля.
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Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел»

Підтримка сільських осередків 
освіти для компанії КЕРНЕЛ 

ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» 
завжди була в пріоритеті. 

Компанія систематично 
інвестує кошти в покращення 

умов виховання та навчання 
дітей. До Вашої уваги —

чергові добрі справи 
кернелівців.

З ДУМКОЮ ПРО ДIТЕЙЗМIНЮЄМО КРАЇНУ РАЗОМ!
У Кернел розроблено ряд 

комплексних проектів, 
спрямованих на ВИРІШЕННЯ 

НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ 

ПРОБЛЕМ У РЕГІОНАХ 

ПРИСУТНОСТІ КОМПАНІЇ. 
Наш матеріал —

про розвиток соціального 
підприємництва у підопічних 

селах Кернел.

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
За даними Держстату, запаси палива в Україні на 1 квітня 2017 року становлять:

 СИМФОНІЯ ПАМ’ЯТІ

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

Перемога у Другій світовій війні — це символ честі 
та слави наших дідів і прадідів, які мужньо стали на 
захист рідної землі. Традиційно до свята ветерани, 
учасники бойових дій, солдатські вдови приймали 
вітання від компанії Кернел і Благодійного фонду 

«Разом з Кернел». 

Ц
ьогоріч у цій справі було використано індивідуальний під-
хід. Підприємство «Пальміра» (Кернел) вітало Ветеранів 
продуктовими наборами, а також направляло кошти на 

організацію святкових концертів, встановлення меморіалів сла-
ви. Разом із тим підприємства «Хлібороб» (Кернел), «Урожай» 
(Кернел), «Зоря» (Кернел), «Чорна Кам’янка» (Кернел), «Осіївсь-
ке» (Кернел), «Агросервіс» (Кернел) окрім продуктів харчування 
подарували Ветеранам комплекти рушників, а також, відповідно 
до звернень сільрад, фінансували придбання вінків. Загальний 
бюджет витрат Кернел на відзначення Дня Перемоги в регіоні 
склав майже 75 тис. грн.

Дорогi читачi!
Весна — час оновлення та надій. Адже 

слідом за природою так хочеться додати 
свіжий подих у життя своєї родини, містечка, 
села, країни. Сільським громадам Черкащи-
ни, Кіровоградщини, Віниччини, Одещини 
це вдається на відмінно! Адже в цій справі 
їм допомагають підприємства компанії Кер-
нел — «Хлібороб», «Урожай», «Зоря», «Чорна 
Кам’янка», «Пальміра», «Агросервіс», «Осіїв-
ське» та БФ «Разом з Кернел». Тож у сьо-
годнішньому випуску газети «У кожен двір» 
пропонуємо Вашій увазі чергову порцію 
проектів, які, без сумніву, зробили повсяк-
денне життя тамтешніх мешканців більш 
комфортним.

Розпочну з прикладів того, як селяни 
разом із Кернел готувалися до одного з 
найбільших релігійних свят — Воскресіння 
Христового. Заходи з благоустрою прохо-
дили у всіх населених пунктах, де господа-
рюють підприємства «Хлібороб» (Кернел), 
«Урожай» (Кернел) та «Осіївське» (Кернел). 
Кернелівці надавали господарчу допомо-
гу, кошти на пальне для вивозу побутового 
сміття, підвезення піску на сільські кладови-
ща тощо.

Села урочисто відзначили й День Пе-
ремоги. Традиційно представники агропід-
приємств Кернел у регіоні вітали Ветеранів, 
учасників бойових дій, солдатських вдів 
продуктовими наборами та корисними по-
дарунками, а також долучалися до організа-
ції святкових заходів, направляли кошти на 
проведення концертів, придбання вінків для 
покладання до меморіалів Слави. Детальні-
ше про це — на сторінках газети.

Доцільно буде сказати й про чергову під-
тримку сільських осередків культури. Зокре-
ма, підприємство «Чорна Кам’янка» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» направили кошти на 
придбання матеріалів для проведення ре-
монтних робіт у Будинку культури с. Старі 
Бабани (Уманський р-н, Черкаська обл.) та 
закупівлю мікрофонів для Будинку культури 
села Вікторівка (Маньківський р-н, Черкась-
ка обл.), а підприємство «Пальміра» (Кер-
нел) профінансувало придбання обігрівача 
в Яворівський Будинок культури (Драбівсь-
кий р-н, Черкаська обл.).

Продовжила Компанія допомагати й 
освіті, у тому числі навчальним закладам 
Голованівського району Кіровоградщини. 
Так, у квітні підприємство «Хлібороб» (Кер-
нел) і Благодійний фонд виділили кошти 
на встановлення вікон у дитячому садочку 
села Межирічка, на придбання багато-
функціонального принтера для тутешньої 
школи та іграшок для острівця дитинства 
села Троянка. А підприємство «Урожай» 
(Кернел) подбало про покращення харчу-
вання дітей у школі села Молдовка. Бюджет 
витрат Кернел на вказані проекти склав по-
над 31 тис. грн.

Тим часом підприємство «Чорна 
Кам’янка» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел» виділили кошти на придбання п’яти 
волейбольних м’ячів і комплектів форми для 
волейбольної команди «Ветерани Маньків-
щини». Враженнями на шпальтах видання 
поділився капітан команди.

А ще ми підготували для Вас історії тих, 
хто будує свою кар’єру в Кернел, яскраві 
світлини зі святкування ювілею Віри Без-
углої, жительки села Яворівка (Драбівсь-
кий  р-н, Черкаська обл.), пайовика «Паль-
міра» (Кернел). Також шукайте в номері ма-
теріал про розвиток соціального підприєм-
ництва в підопічних селах Компанії. Про те, 
як Кернел допомагає селянам втілювати в 
реальність мрії про власний бізнес.

Вкотре вдячні кожному за довіру! За те, 
що обрали Кернел і прямуєте разом з нами 
у майбутнє.

Божої благодаті, сонячних днів 

та мирного неба!

ВСЯ КРАЇНА У МАКАХ, 
АБО ЯК УКРАЇНЦI АБО ЯК УКРАЇНЦI 

ВIДЗНАЧАЛИ ДЕНЬ ПЕРЕМОГИВIДЗНАЧАЛИ ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ
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На 1 квітня 

2017 р., тис. т

Приріст, зниження (–) на 1 квітня 

2017 р., у % до

1 березня 2017 р. 1 квітня 2016 р.

Вугілля кам’яне 3199,5 -16,4 -40,1

Бензин моторний 123,4 -5,5 -25,6

Пальне дизельне 216,7 -0,8 -12,4

Мазути топкові важкі 138,6 2,7 -23,5

Пропан і бутан скраплені 14,0 0,9 н/д
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 ЗМІНЮЄМО КРАЇНУ РАЗОМ!

СОЦIАЛЬНЕ ПIДПРИЄМНИЦТВО В ДIЇ
Сьогодні молодь усе більше прагне виїхати з села й фактично не бачить свого майбутнього 

на рідній землі. І це не дивно, адже зазвичай на сільських територіях відсутні робочі місця, 

нерозвинена інфраструктура, немає повноцінного транспортного сполучення з райцентрами 

та містами обласного значення. І навіть коли є бажання та змога займатися власною справою, 

розвивати бізнес у селі, найчастіше подібні наміри так і залишаються на рівні ідей, адже на 

цьому шляху — чимало нового й такого, що на перший погляд викликає острах.

Міжнародний досвід 

показує, що соціаль-

не підприємництво 

та малий бізнес —

основа успішності розви-

тку малих міст і сіл. Один 

із яскравих прикладів —

Японія, країна, де поряд із 

міжнародними корпораці-

ями-гігантами процвітає 

більш скромний бізнес. 

У цій країні в очі впадає 

неймовірна кількість малих 

підприємств. Практично всі 

перші поверхи приватних 

будинків зайняті майстерня-

ми, крихітними фабриками, 

магазинами, ресторанчи-

ками, друкарнями, хімчист-

ками, заправками та ме-

дичними  амбулаторіями, 

де працюють 1-3 людини. 

Найчастіше ці працівники —

члени однієї сім’ї. Родинні 

династії з покоління в поко-

ління передають свої робочі 

місця, професіоналізм і ре-

путацію.

Разом із цим, як свідчить статистика, зараз потенціал українських сіл не 
розкритий і наполовину. Тому саме розвиток малого підприємництва 
може дати роботу й засоби до існування близько 80% українців, які 

проживають на селі, припинити процеси трудової міграції, відродити інфра-
структуру депресивних територій, і головне, наповнити бюджет.

Компанія Кернел — яскравий приклад соціально відповідального біз-
несу в Україні. Тут розроблено ряд комплексних проектів, спрямованих на 
вирішення найбільш важливих соціальних проблем у регіонах присутності 
Компанії. Всі проекти реалізуються на регулярній основі та орієнтовані на 
довгостроковий результат. Серед них важливе місце займає й розвиток со-
ціального підприємництва. Метою якого, у свою чергу, є формування в се-
лах умов, що забезпечуватимуть високий рівень і якість життя, повернення 
молоді, відродження територій. Для успішного розвитку напрямку соціаль-
ного підприємництва у Кернел враховують кілька складових. Передусім це 

думка людей щодо того, вирішення яких проблем вони вважають першочер-
говою необхідністю, що стане корисним і потрібним конкретно в цьому селі. 
Наступний аспект — активізація бізнесу. В рамках проекту Компанія надає 
консультативну підтримку при підготовці бізнес-плану, а найбільш затребу-
вані проекти одержують фінансування для створення власних підприємств.

Приклади розвитку соціального підприємництва, які можуть 

одержати підтримку Кернел:

 Організація кооперативів із благоустрою села.
 Створення сімейних міні-ферм та органічних ферм.
 Розвиток традиційних мистецтв.
 Створення центрів для організації дозвілля молоді та дітей.
 Виробництво продуктів/речей першої необхідності.
 Розвиток туристичного потенціалу регіону.

НАРАЗІ ЗА ПІДТРИМКИ АГРОПІДПРИЄМСТВ КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ ВДАЛИЙ СТАРТ ОТРИМАЛИ РЯД ПРОЕКТІВ. НА ДЕЯКИХ ІЗ НИХ МИ 

ЗУПИНИМОСЯ ДЕТАЛЬНІШЕ.

Якщо Ви мрієте про власний бізнес та готові до співпраці, звертайтеся до представників агропідприємств Кернел у регіоні 

або ж телефонуйте за номерами: (068) 573-18-49, (066) 601-34-57.

ЯК У БРОВАРКАХ З’ЯВИВСЯ «ОПТОВИЧОК»

У вересні минулого року тут ста-
лася важлива, поза всяким сумнівом, 
подія. Відкрився магазин торговельної 
мережі «Оптовичок». Саме представ-
ники підприємства «Юнігрейн-Агро» 
компанії Кернел підтримали ініціативу 
селян. Компанія надала в безкоштов-
не користування торговельний май-
данчик під магазин, а домовлявся із 
засновниками та власниками мережі 
особисто директор «Юнігрейн-Агро» 
(Кернел) Олександр Медвідь.

У Кернел щодо підтримки про-
екту зазначають, що сьогодні ефек-
тивність бізнесу залежить не лише 
від виробничих результатів, а й від 
того, наскільки позитивно змінюєть-
ся життя підопічних громад унаслі-
док діяльності Компанії.

— Підвищення соціальних стан-
дартів, створення образу нового 
українського села, такого, куди хоті-
ли б повертатися, жити в якому було 
б престижно й комфортно, — це те, 

на що спрямована соціальна політи-
ка Кернел, — підкреслюють у Ком-
панії.

І така позиція справді важлива. 
Адже в даному випадку відкриття 
магазину — один із принципових 
кроків, зроблених у напрямку до-
бробуту селян, оскільки це дозво-
лить місцевим мешканцям купувати 
якісну та свіжу продукцію за кон-
курентними цінами, а ще — це нові 
робочі місця.

Питання про відкриття в селі Броварки, що в Глобинському районі Полтавщини, магазину якісної та 

недорогої продукції стояло на порядку денному не один рік. Адже не секрет, що в сільських кіосках товар 

продається зі значними націнками, та й у його свіжості не завжди можна бути впевненим. 

ВЛАСНЕ КАФЕ, ЯКЕ ПОТРIБНЕ СЕЛУ!

Марина Віталіївна пригадує час, 
коли залишилася без засобів до іс-
нування, проте, втративши роботу, 
вона не втратила ентузіазму, ініці-
ативності та бажання знайти себе в 
новій справі.

— Я довго аналізувала всі ри-
зики підприємницької діяльності, 

проте не впустила можливості взя-
ти в оренду приміщення під кафе, 
оформити ФОП і крок за кроком іти 
до поставленої мети, — розповідає 
наша співрозмовниця. — Додам, що 
підприємство «Хлібороб» (Кернел) 
пішло назустріч моїй ініціативі. На-
разі приміщення під кафе (яке нале-

Історія Марини Хом’як із села Грузьке (Голованівський р-н, 

Кіровоградська обл.) заслуговує на увагу. Наразі жінка є успішним 

приватним підприємцем, власницею кафе, а її заклад затребуваний 

серед місцевих жителів.

жить Компанії) я використовую без-
коштовно, не сплачуючи коштів за 
оренду, за мною — лише комунальні 
платежі.

Відчутну користь від діяльності 
кафе Марини Хом’як мають тутешні 
селяни та жителі прилеглих насе-
лених пунктів. Адже питання прове-
дення та організації урочистих захо-
дів донині тут були актуальними, але 
проблемними, оскільки не існувало 
відповідного закладу. Частими є 
замовлення на святкування різно-
манітних урочистостей, проведення 
поминальних обідів тощо.

ВИШИВАНИЙ ОБЕРIГ ВIННИЧЧИНИ!
Науковці вважають, що у вишивці українці кодують своє «щастя, 

і долю, і волю». У житті Алли Бойчук, мешканки села Осіївка 

(Бершадський  р-н, Вінницька  обл.) вишивання завжди посідало 

особливе місце.

Її роботи — дивовижні. Жінка звернулася до представників Кернел та 
БФ «Разом з Кернел» із ініціативою розвитку такого виду мистецтва, попу-
ляризації виробів власного виробництва в регіоні. Наразі Компанія направи-
ла кошти на організацію відповідних заходів щодо просування бренду Алли 
Бойчук «Вишиванний оберіг».

Ви мали змогу переконатися, що 

соціальне підприємництво, яке підтримує 

Кернел, сприяє не лише розвитку 

бізнесу та створенню нових робочих 

місць на селі, а й допомагає вирішувати 

гострі соціальні проблеми й надавати 

підтримку найменш захищеним верствам 

населення. Крім того, на практиці 

соціальне підприємництво може мати 

різноманітний характер, а спектр 

послуг — бути значно ширшим. Все 

залежить від потреб конкретного села та 

ініціативності людей, які готові разом із 

Кернел змінювати Україну!

У селі Броварки У селі Броварки 

(Глобинський р-н,(Глобинський р-н,

Полтавська обл.) Полтавська обл.) 

за сприяння компанії за сприяння компанії 

Кернел відкрився магазин Кернел відкрився магазин 

торговельної мережі торговельної мережі 

«Оптовичок»«Оптовичок»

Завдяки підтримці Кернел у селі Грузьке (Голованівський р-н, Завдяки підтримці Кернел у селі Грузьке (Голованівський р-н, 

Кіровоградська обл.) активно функціонує кафеКіровоградська обл.) активно функціонує кафе

Алла Бойчук, Алла Бойчук, 

жителька села Осіївка жителька села Осіївка 

(Бершадський р-н, (Бершадський р-н, 

Вінницька обл.), дякує Вінницька обл.), дякує 

компанії Кернел та БФ компанії Кернел та БФ 

«Разом з Кернел» за «Разом з Кернел» за 

допомогу у відкритті допомогу у відкритті 

власної справи та власної справи та 

популяризації бренду популяризації бренду 

«Вишиваний оберіг»«Вишиваний оберіг»
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ПIДТРИМУЄМО СIЛЬСЬКI ОСЕРЕДКИ КУЛЬТУРИ
Попри складну економічну  ситуацію в країні та соціальну нестабільність, сфера культури в 

підопічних селах компанії Кернел розвивається та створює новації. Агропідприємства Компанії та 

Благодійний фонд «Разом з Кернел» надають допомогу мистецьким закладам. Так, нещодавно 

за фінансування Кернел та Благодійного фонду реалізовано ряд соціальних проектів із підтримки культури на Черкащині.

3
  ІНІЦІАТИВА

Зокрема, підприємство «Чорна Кам’янка» (Кернел) на-
правило кошти на придбання матеріалів для проведен-
ня ремонтних робіт у Будинку культури с. Старі Бабани 

(Уманський район) та закупівлю мікрофонів для БК села Вікто-
рівка (Маньківський р-н), а підприємство «Пальміра» (Кернел) 
профінансувало придбання обігрівача для Яворівського Бу-
динку культури (Драбівський р-н). Подробиці — у коментарях.

КОМЕНТАР 

Валентина Сергіївна Мельниченко,
 голова Старобабанівської сільради (Уманський р-н)

«Цьогоріч Будинок культури села Старі Бабани відзначатиме 
свій 50-річний ювілей. До свята ми вирішили провести в закладі 
ремонтні роботи, які не виконувалися тут декілька років поспіль. 
До справи долучилися агровиробники регіону, серед них під-
приємство «Чорна Кам’янка» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». 
Компанія виділила майже 17 тис. грн на придбання фарби для 

оновлення фасаду приміщення. Ми вдячні кернелівцям за те, 
що фінансово підтримали нашу ініціативу. У подальшому пла-
нуємо залучати кошти цих аграріїв для покращення умов у БК, 
адже будівля закладу потребує масштабної реконструкції».

КОМЕНТАР 

Сергій Олександрович Латиш, голова Яворівської сільради (Драбівський р-н)

«Приміщення Яворівського Будинку культури було введене в 
експлуатацію ще в 1965 році. Упродовж останніх років воно фак-
тично не опалювалося. Ми звернулися до підприємства «Паль-
міра» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» з проханням допомогти 
нам із придбанням обігрівача, що дозволило б забезпечити те-
пло в стінах закладу. І нам не відмовили! Додам, що це не перша 
допомога Кернел культурній сфері села. У 2015 році Компанія 
направляла кошти на перекриття даху Будинку культури. Крім 
того, аграрії допомогли встановити вікна у школі та привести до 
ладу покрівлю фельдшерсько-акушерського пункту. Дякуємо 

Кернел за співпрацю та допомогу».

КОМЕНТАР 

Віталій Миколайович Ковпак, 
Директор Будинку культури села Вікторівка (Маньківський р-н)

«Осередок культури в селі Вікторівка працює ще з 1963 року. 
Донині тут активно функціонує художня самодіяльність, діють 
дитячі ансамблі «Веселка» та «Козачок», а також оркестр, який 
має звання народного. Завдяки допомозі спонсорів і благодій-
ників нам вдається підтримувати культуру на високому рівні. 
Серед переліку помічників закладу варто відзначити підприєм-
ство «Чорна Кам’янка» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Кілька 
років поспіль Компанія надає нам всебічну підтримку. А нещо-
давно кернелівці допомогли придати для нашого БК мікрофони. 
Переконаний, це обладнання стане нашим артистам у пригоді. 
Дякуємо Компанії та Благодійному фонду за те, що розуміють 
наші потреби та допомагають вирішувати проблеми».

Підприємство Підприємство 

«Чорна Кам’янка» (Кернел) та БФ «Разом з «Чорна Кам’янка» (Кернел) та БФ «Разом з 

Кернел» допомогли Будинку культури села Кернел» допомогли Будинку культури села 

Вікторівка (Маньківський р-н, Черкаська обл.) Вікторівка (Маньківський р-н, Черкаська обл.) 

у придбанні мікрофоніву придбанні мікрофонів

Підприємство «Пальміра» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» Підприємство «Пальміра» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 

виділили кошти на придбання обігрівача для Будинку виділили кошти на придбання обігрівача для Будинку 

культури села Яворівка (Драбівський р-н, Черкаська обл.)культури села Яворівка (Драбівський р-н, Черкаська обл.)

У Будинку культури села Старі Бабани (Уманський р-н, У Будинку культури села Старі Бабани (Уманський р-н, 

Черкаська обл.) за фінансової участі «Чорна Черкаська обл.) за фінансової участі «Чорна 

Кам’янка» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» Кам’янка» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 

проходять ремонті роботипроходять ремонті роботи

Одна з типових ознак весни — традиційне генеральне 

прибирання. Мешканці сотень українських сіл і 

містечок у шаленому темпі наводять лад у своїх 

домівках, покращують благоустрій населених 

пунктів. Цьогоріч неймовірне пожвавлення панувало 

й на Кіровоградщині та Вінниччині. Разом із 

підприємствами «Хлібороб» (Кернел), «Урожай» 

(Кернел) та «Осіївське» (Кернел) тамтешні мешканці, 

у тому числі працівники Компанії, активно долучилися 

до прибирання територій.

Варто зауважити, що заходи з благоустрою проходили 
у всіх населених пунктах, де господарюють вказані 
підприємства. Зокрема, люди фарбували, білили, 

впорядковували токи, машинно-тракторні парки, адмін-
будівлі та прилеглі до них території. Крім того, кернелівці 
направляли господарчу допомогу, кошти на пальне для 
вивозу побутового сміття, підвезення піску на кладовища 
підопічних сіл.

ВЕСНЯНА ТОЛОКА.ВЕСНЯНА ТОЛОКА. КЕРНЕЛ – ЗА БЛАГОУСТРIЙ! КЕРНЕЛ – ЗА БЛАГОУСТРIЙ!
  ФОТОФАКТ
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  СИМФОНІЯ ПАМ’ЯТІ 

ВСЯ КРАЇНА У МАКАХ,ВСЯ КРАЇНА У МАКАХ,  
АБО ЯК УКРАЇНЦI АБО ЯК УКРАЇНЦI 
ВIДЗНАЧАЛИ ДЕНЬ ПЕРЕМОГИВIДЗНАЧАЛИ ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ

Перемога у Другій світовій війні — це символ честі та слави наших дідів і прадідів, які мужньо стали на захист рідної 

землі. Їхня стійкість, відвага, героїзм і самовідданість на полях битв і на трудовому фронті — істинний приклад 

патріотизму для нас і майбутніх поколінь.

Напередодні переможного 
травня в кожному українсь-
кому містечку та селі про-

ходили урочистості із вшанування 
подвигу Героїв. Серед відвідувачів 
заходів були й Ветерани. Декого під 
руки підтримували рідні, а хтось ба-
дьоро тримався сам — нехай і з па-
личкою. Зате всі однаково привітно 
усміхалися, коли діти дарували їм 
букети конвалій, бузок, гвоздики й 
тюльпани. А ще в цей день українці 
прикрасили власний одяг багряно-
червоними маками пам’яті.

Традиційно Ветерани приймали 
вітання від компанії Кернел та Бла-
годійного фонду «Разом з Кернел». 
Цьогоріч відповідно до звернень сіль-
ських громад у справі привітань був 
використаний індивідуальний підхід.

Відтак із рук представників під-
приємства «Пальміра» (Кернел) та 
Благодійного фонду 165 ветеранів, 
учасників бойових дій, солдатських 
вдів із сіл Драбівського та Золото-
ніського районів Черкащини отри-
мали продуктові набори на суму 
майже 25 тис. грн. До складу таких 
наборів увійшли крупи, макаронні 
вироби, борошно, цукор, чай.

Крім того, Ветеранам Другої 
світової, які напередодні 9 травня 
відзначили славні 90-річні ювілеї — а 
саме Григорію Магдичу з смт Шрам-
ківка та Миколі Марченку з смт Дра-
бів, — вручено цінні подарунки. Також 
Компанія направила кошти на ремонт 
пам’ятника загиблим воїнам та на 
організацію святкового концерту в 
селі Кропивна (Золотоніський р-н, 
Черкаська обл.), на який запросили 
Київський вокально-хореографічний 
ансамбль «Україночка». На все це ви-
трачено ще понад 21 тис. грн.

Підприємства Кернел — «Хлібо-
роб», «Урожай», «Осіївське», «Зоря», 
«Чорна Кам’янка» — вітали ветера-
нів війни — мешканців підопічних сіл 
продуктовими наборами та комплек-
тами рушників із логотипами Компа-
нії. Такі подарунки отримало 19 ве-
теранів і 35 солдатських вдів. Також 
підприємства «Агросервіс» (Кернел) 
і «Зоря» (Кернел) направляли кошти 
на придбання вінків для покладання 
біля меморіалів Слави. Бюджет ви-
трат склав понад 28 тис. грн.

«Вшановувати подвиг ветеранів Другої світової є обов’язком кожного з нас, адже 

хто, як не ми, нащадки Героїв, повинні пам’ятати про тих солдатів, які подарува-

ли нам мир. Для підприємства «Пальміра» (Кернел) уже стало гарною традицією 

вітати наших Ветеранів, проте, на жаль, щороку їх залишається все менше. Цьо-

горіч Компанія привітала продуктовими наборами трьох бійців. Дякую за увагу зі 

сторони Компанії, а нашим визволителям — за Перемогу!»
З повагою, Анатолій Куля, 

Шрамківський селищний голова (Драбівський р-н, Черкаська обл.)

«У роки Другої світової в селі Кропивна, на території сьо-

годнішньої школи діяв військовий шпиталь. Сюди при-

возили поранених на полях боїв солдатів. Тих, кого не 

вдалося врятувати, ховали у братській могилі. Згодом 

на цьому місті встановили пам’ятник. Проте за десятки 

років об’єкт почав руйнуватися. Тому сільська грома-

да звернулася до підприємства «Пальміра» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел» з проханням профінансувати виго-

товлення та становлення нового монумента. 8 травня, у 

День пам’яті та примирення ми провели його відкриття 

та освячення. Хочу сказати, що у Другій світовій війні за-

гинуло 256 наших односельців. На сьогодні в живих не 

залишилося жодного Ветерана. Проте до Дня Перемоги 

кернелівці привітали тих жителів, які є дітьми війни, сол-

датськими вдовами, учасниками бойових дій на тери-

торії інших країн (Аф-

ганістану, Югославії) 

продуктовими набо-

рами. Дякуємо Компа-

нії за те, що не забува-

ють! Адже пам’ять про 

Героїв — вічна».
З повагою, Ніна Рябуха, 

голова с. Кропивна ( Золото-

ніський р-н, Черкаська обл.)

«Мій дідусь Олександр Арсенійович 

Лісовий був учасником Другої світо-

вої війни. У 1942 році отримав важке 

поранення, у результаті якого до-

велося ампутувати ногу. Проте, не-

зважаючи на важкі фронтові дороги 

та нелегку долю, він не втратив ба-

жання жити, працювати. Для мене 

дідусь був і залишається прикладом відваги, мужності та порядності. Після 

війни він одружився, оселився в селі Осіївка (хоча сам родом із Барського 

району області), працював обліковцем та бухгалтером у місцевому колгоспі. 

Традиційно до Дня Перемоги до нього на гостину завітали представники ком-

панії Кернел. Вважаю, що це дуже гарна практика — не збувати про Ветеранів, 

яких у наш час залишилося небагато. І дякую всім учасникам Другої світової 

за те, що захистили нас, своїх дітей та онуків від ворога. На біографіях таких 

людей зростають нові покоління. Їхній приклад безмежної відданості, взаємо-

допомоги, готовності віддати останнє — важливий і сьогодні».
Ніна Понько, жителька села Осіївка 

(Бершадський р-н, Вінницька обл.)

«Традиційно 9 травня на території Наливайківської сільради пройшли уро-

чистості. Ми поклали квіти до меморіалів Слави, вшанували хвилиною 

мовчання подвиг загиблих солдат. Після чого разом із представниками 

підприємства «Хлібороб» (Кернел) відвідали родину Ветерана Федора 

П’яничука та солдатської вдови Проскофії П’яничук, привітавши їх із пе-

реможним травнем подарунками. Звісно, хочу подякувати кернелівцям 

за їхню щорічну ініціативу з привітання Ветеранів. А ще доземний уклін 

усім живим солдатам, Героям, Ветеранам, хто подвигами на фронті та 

самовідданою працею в тилу наближав довгоочікувану Перемогу, сол-

датським вдовам, які стійко витримували своє важке жіноче горе, щира 

подяка дітям війни, які виросли справжніми людьми, незважаючи на віді-

бране цим лихоліттям дитинство. Вічна пам’ять загиблим!»
З повагою, Надія П’яничук, 

голова Наливайківської сільради (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

За фінансової підтримки Кернел у селі За фінансової підтримки Кернел у селі 

Кропивна (Золотоніський р-н, Черкась-Кропивна (Золотоніський р-н, Черкась-

ка обл.) встановлено пам’ятник героям ка обл.) встановлено пам’ятник героям 

Другої світової війниДругої світової війни

Ветеран, житель смт Драбів (Черкаська обл.)Ветеран, житель смт Драбів (Черкаська обл.)

Микола Марченко, приймає вітання від Микола Марченко, приймає вітання від 

представників підприємства «Пальміра» (Кернел) представників підприємства «Пальміра» (Кернел) 

з Днем Перемоги та ювілеємз Днем Перемоги та ювілеєм

Солдатські вдови із сіл Солдатські вдови із сіл 

Катеринопільського Катеринопільського 

району Черкаської району Черкаської 

області отримують області отримують 

вітальні подарунки від вітальні подарунки від 

представників «Зоря» представників «Зоря» 

(Кернел)(Кернел)

Кернелівці вітають жителів Кернелівці вітають жителів 

с. Осіївка (Бершадський р-н, Вінницька обл.) с. Осіївка (Бершадський р-н, Вінницька обл.) 

з переможним травнемз переможним травнем

Представники підприємства Представники підприємства 

«Хлібороб» (Кернел) та «Хлібороб» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел» БФ «Разом з Кернел» 

вітають ветеранів війни з вітають ветеранів війни з 

Голованівського району Голованівського району 

Кіровоградщини з Днем Кіровоградщини з Днем 

ПеремогиПеремоги
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  З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — найбільша 

агропромислова Компанія в 
Україні та СНД. Компанія є клю-
човим виробником і постачаль-
ником соняшникової олії на 
внутрішньому ринку і найбіль-
шим українським експортером 
олії та шроту, а також основним 
експортером зернових культур 
із Чорноморського регіону. 
Торговельні марки Кернел: 
«Щедрий дар», «Стожар», 
«Чумак Домашня», «Чумак Зо-
лота». Кернел щорічно підтвер-
джує незаперечне лідерство 
за всіма напрямками діяльності 
в регіонах присутності і світо-
вих рейтингах. З 2007 року 
акції Компанії торгуються на 
Варшавській фондовій біржі. У 
2011 році IPO Кернел було ви-
знано найкращим у країнах 
Центральної та Східної Євро-
пи за всю історію цієї біржі. У 
2015-му Кернел — найкраща 
іноземна Компанія серед країн 
Центральної та Східної Європи.

З 2010 року Кернел актив-
но розвиває аграрний напря-
мок діяльності — сільгоспви-
робництво. Майже 400 тис. га 
родючої землі обробляють до-
свідчені фахівці з використан-
ням інноваційних технологій і 
найкращої сучасної техніки. З 
того ж часу проводиться тісна 
співпраця з громадами сіл та 
малих міст на території присут-
ності агропідприємств Кер-
нел. Основна мета — фінан-
сово-матеріальна підтримка 
громадських ініціатив, соціаль-
ної сфери населених пунктів з 
метою підвищення рівня жит-
тя та добробуту населення. 
У 2013 році всі соціальні ініціа-
тиви Компанії об’єднані в про-
граму підтримки територіаль-
них громад «Разом з Кернел». 
Для реалізації цієї програми 
агропідприємства Компані-
ї створили однойменний Все-
український Благодійний фонд 
«Разом з Кернел».

У Черкаській області Ком-
панія обробляє землі в Катери-
нопільському, Тальнівському, 
Уманському, Маньківському, 
Золотоніському, Драбівсько-
му районах та представлена 
підприємствами «Зоря», «Чор-
на Кам’янка», «Пальміра». На 
Кіровоградщині та Вінниччині 
Кернел орендує землі в Голо-
ванівському й Бершадському 
районах (підприємства «Уро-
жай», «Хлібороб», «Осіївське»). 
В Одеській області інвестор 
представлений підприєм-
ством «Агросервіс», що об-
робляє поля в Ананьївському 
районі області. На вказані під-
опічні території поширюються 
й соціальні програми Благо-
дійного фонду.

ВIД САДОЧКА ДО ШКОЛИ З ДОБРИМИ СПРАВАМИ
Підтримка сільських осередків освіти для компанії Кернел і Благодійного фонду «Разом з Кернел» завжди була в пріоритеті. 

Компанія систематично інвестує кошти в покращення умов виховання та навчання дітей із підопічних сіл з усіх куточків 
України. Пропонуємо Вашій увазі чергову порцію добрих справ кернелівців, зроблених з думкою про підростаюче покоління 

Голованівщини (Кіровоградська обл.). 

У квітні підприємство «Хлібороб» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» виділили кошти на 
встановлення вікон у дитячому садочку села 

Межирічка, на придбання багатофункціонально-
го принтера для тутешньої школи та іграшок для 
острівця дитинства села Троянка. А підприємство 
«Урожай» (Кернел) потурбувалося про покра-
щення харчування дітей у школі села Молдовка. 
Бюджет витрат Компанії на вказані проекти склав 
понад 31 тис. грн.

КОМЕНТАР 

Любов Олександрівна Король, завідувач ДНЗ «Сонечко» села 
Троянка

«Коли представники «Хлібороб» (Кернел) прово-
дили збори з жителями села Троянка, я звернула-
ся до них із проханням придбати для вихованців 
нашого ДНЗ «Сонечко» комплекти розвиваючих 
ігор та спортивний інвентар, оскільки цих речей 
нам дійсно бракує. І нашому закладу пішли на-
зустріч. Нещодавно кернелівці завітали до нас на 
гостину з цими корисними подарунками. Сьогодні 
у нас виховується 18 діток. І це не перша підтрим-
ка з боку Компанії. Зокрема, у 2013 році Кернел 
допоміг у встановленні огорожі навколо будівлі 
закладу, а ще в проведенні ремонтних робіт із за-
міни всіх комунікацій, вікон. Дякуємо аграріям за 
те, що турбуються про нашу малечу».

КОМЕНТАР 

Тетяна Миколаївна Таляр, 
завідувач філії Побузької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
«Молдовська ЗОШ — ДНЗ»

«Для того щоб забезпечити харчування всіх без 
винятку діток нашої школи (а сьогодні у нас  навча-
ється 61 учень), ми спільно з підприємством «Уро-
жай» (Кернел) розпочали реалізацію відповідного 
проекту. Підприємство уклало з постачальником 
угоду, згідно з якою йому перераховується кошти, 
а ми на цю суму беремо продовольчі товари. Та-

ВОЛЕЙБОЛЬНА КОМАНДА «ВЕТЕРАНИ МАНЬКIВЩИНИ» НА СТАРТI НОВИХ ПЕРЕМОГ
  СПОРТ

Більше п’яти років на Черкащині існує волейбольна команда «Ветерани Маньківщини».

 Її учасниками є жителі сіл Чорна Камянка, Іваньки та Молодецьке вікової категорії від 45 до 

55 років. Спортсмени — постійні учасники та призери обласних і районних змагань. Донині 

команда не мала спонсора, а всі фінансові витрати лягали на плечі волейболістів.

–Зрозуміло, що ініціативність, прагнення рухатися вперед і займатися улюбленою справою — 
головна запорука перемог, — констатує капітан команди Петро Васильович Ремінний. — Про-
те в умовах економічної нестабільності, коли доходи українських родин — мінімальні, виділяти 

кошти з сімейних бюджетів на хобі не завжди є змога. Тому ми звернулися до агроформувань Маньківсь-
кого району з пропозицією фінансово підтримати нашу команду. Підприємство «Чорна Кам’янка» (Кер-
нел) та БФ «Разом з Кернел» відгукнулися на ініціативу команди.

Таким чином «Ветерани Маньківщини» отримали 25 тис. грн від Кернел на придбання п’яти профе-
сійних волейбольних м’ячів та комплектів форми.

— Наразі форма знаходиться на етапі виготовлення, а м’ячі вже закуплено, — додає Петро Васильо-
вич. — На спортивному одязі планується розмістити логотип Компанії. Ми дуже вдячні кернелівцям за 
те, що підтримали, що розуміють, що спорт у регіонах украй важливий. Увага від аграріїв стане для нас 
поштовхом до підкорення нових вершин.

Компанія Кернел та БФ 

«Разом з Кернел» приділяють 

значну увагу спортивним ініціати-

вам жителів підопічних населених 

пунктів. За останні три роки агро-

підприємства Кернел та Благодій-

ний фонд інвестували в розвиток 

сільського спорту понад 1 млн грн. 

У березні агропідприємство «Чор-

на Кам’янка» (Кернел) та БФ «Ра-

зом з Кернел» виступили одними 

зі спонсорів змагань «Найспортив-

ніше село», які проходили у Вікто-

рівці (Маньківський р-н, Черкаська 

обл.), а також виділили кошти на 

придбання спортивного інвентарю 

для волейбольної команди села 

Старі Бабани (Уманський р-н, Чер-

каська обл.).

Редакція газети «У кожен двір» та компанія Кернел бажає команді «Ветерани Маньківщини» 

перемог та успіхів! Дякуємо за те, що знаходите час розвивати волейбольну справу, показуючи 

приклад молодому поколінню!

ким чином усі наші діти забезпечені харчуванням. 
Додам, що учням 1-4-го класів харчування надає 
держава, школярам, яких підвозять до нашого за-
кладу, — район. А ще 20 учнів, які є місцевими жи-
телями, харчуються завдяки фінансуванню Компа-
нії. Така практика у нас діє з початку навчального 
року. Вважаю, що це гарний приклад співпраці, 
який знадобився б більшості сільських шкіл. Дяку-
ємо Кернел за розуміння та підтримку».

КОМЕНТАР 

Олена Віталіївна Мірошниченко, завідувач методичного 
кабінету відділу освіти, молоді та спорту Голованівської РДА

«Тривалий час я працювала директором (завідува-
чем філії) школи села Межирічка, де наразі навча-
ється 109 учнів. Про співпрацю з підприємством 
«Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» із 
точки зору керівника навчального закладу хочу 
сказати чимало гарних слів. Компанія не оминає 
увагою потреб сільської освіти. Щороку презентує 
першокласникам до Дня знань набори канцеляр-
ського приладдя, а до Нового року — солодкі по-

Гостини представників підприємства «Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» Гостини представників підприємства «Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 

у ДНЗ «Сонечко» села Троянка (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)у ДНЗ «Сонечко» села Троянка (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

дарунки всім учням. Стосовно останньої допомоги 
від Кернел — придбання багатофункціонального 
пристрою (ксерокс, сканер, принтер) для потреб 
учнів — також хочу висловити подяку. Переконана, 
що ці аграрії продовжать покращувати умови на-
вчання дітей у школах Голованівщини».

КОМЕНТАР 

Тамара Дмитрівна Паливода, завідувач ДНЗ «Світлячок» села 
Межирічка

«Розпочну зі слів подяки на адресу підприємства 
«Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за 
фінансову допомогу у придбанні та встановлені 
чотирьох вікон у приміщенні нашого ДНЗ «Світля-
чок». Справа в тому, що вікна тут не замінювали 
ще з часів уведення будівлі в експлуатацію, а це 
було в 1961 році. Тому існувала гостра потреба у 
цьому проекті, оскільки тепло та затишок — голо-
вні умови, які повинен гарантувати заклад дітям. 
Наразі замінено віконні конструкції у двох спаль-
них кімнатах. Приємно, що Компанія посприяла 
реалізації такої важливої справи».

У ДНЗ «Світлячок» села Межирічка У ДНЗ «Світлячок» села Межирічка 

(Голованівський р-н, Кіровоградська обл.) за (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.) за 

фінансування Кернел встановлено нові вікнафінансування Кернел встановлено нові вікна

Підприємство «Хлібороб» (Кернел) та БФ Підприємство «Хлібороб» (Кернел) та БФ 

«Разом з Кернел» виділили кошти на придбання «Разом з Кернел» виділили кошти на придбання 

багатофункціонального пристрою для багатофункціонального пристрою для 

школи села Межирічка (Голованівський р-н, школи села Межирічка (Голованівський р-н, 

Кіровоградська обл.)Кіровоградська обл.)

Підприємство «Урожай» (Кернел) Підприємство «Урожай» (Кернел) 

допомогло організувати процес допомогло організувати процес 

харчування учнів у школі села харчування учнів у школі села 

Молдовка (Голованівський р-н, Молдовка (Голованівський р-н, 

Кіровоградська обл.)Кіровоградська обл.)
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  ПРОФЕСIОНАЛИ

Ірина Миколаївна Ірина Миколаївна 

КарюкКарюк
 Посада: бухгалтер на Посада: бухгалтер на 

підприємстві «Пальміра» підприємстві «Пальміра» 

(Кернел), Черкащина(Кернел), Черкащина

 Стаж роботи в Компанії: Стаж роботи в Компанії: 

4 роки4 роки

«Як на мене, професія 
бухгалтера — престижна, 

затребувана та потрібна на 
ринку праці, адже кожне під-

приємство чи організація повинні 
мати у штаті таких фахівців. Саме 

ці чинники стали вирішальними у ви-
борі моєї професії. Навчалася я у Схід-

ноєвропейському університеті економіки та 
менеджменту. На підприємство «Пальміра» потра-

пила, побачивши вакансію бухгалтера та пройшовши співбесіду. Сьогодні зона моєї 
відповідальності — це авансові звіти, каса (виплата орендної плати, позик працівни-
кам, благодійної допомоги, зарплати тощо, прийняття виручки від реалізації великої 
рогатої худоби, продукції рослинництва (сіно, солома, кукурудза), обробка даних у 
програмі 1С. Переконана, що робота в Кернел для молодих спеціалістів — це шанс 
для подальшого професійного зростання, адже Компанія велика, стабільна, пер-
спективна. Тут кожен отримує можливість розвинути свої здібності, одержати по-
трібний досвід, досягти поставлених цілей. З цього й складається успіх у житті лю-
дини — з реалізації задуманих планів, втілення мрій і сподівань, в основі яких лежить 
натхненна щоденна праця».

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ
Тетяна Миколаївна БабкаТетяна Миколаївна Бабка

 Посада: головний бухгалтер на Посада: головний бухгалтер на 

підприємстві «Чорна Кам’янка» (Кернел), підприємстві «Чорна Кам’янка» (Кернел), 

ЧеркащинаЧеркащина

 Стаж роботи в Компанії: 8 роківСтаж роботи в Компанії: 8 років

«Отримавши диплом економіста Уман-
ської сільськогосподарської академії, я спо-
чатку спробувала працювати по спеціаль-
ності. Проте згодом зрозуміла, що дебети, 
кредити, обрахунки мені ближчі. І, напевно, 
зробила правильний вибір, оскільки зуміла 
побудувати кар’єру від рядового бухгалтера до 
головного. На підприємство «Чорна Кам’янка» 
потрапила ще в 2006 році. Тоді там була вакантною 
позиція бухгалтера. Через два роки ми стали час-
тиною компанії Кернел. І саме в Кернел розпочався мій 
професійний розвиток, рух уперед. Спершу я отримала про-
позицію стати заступником головного бухгалтера, а ще за кілька років копіткої праці — головним 
бухгалтером. Наразі я контролюю всі ділянки бухгалтерії — сплату податків, рух зерна, нарахуван-
ня заробітної плати тощо. Вважаю, що мені пощастило стати частиною кернелівської команди, бо 
тут ти отримуєш новий досвід і ніколи не залишаєшся з проблемами наодинці. Адже завжди можна 
розраховувати на підтримку колег із інших виробничих кластерів та підприємств, фінансових ау-
диторів, керівництва Київського офісу. Показовим є те, що у Компанії застосовуються новітні під-
ходи до роботи, з кожним роком вдосконалюються комп’ютерні програми. Ми давно відійшли від 
ручного обрахунку, паперових носіїв інформації. Та й колектив у нас дружній. Інакше кажучи, пра-
цюючи в Кернел, ти справді почуваєшся повноцінним учасником команди стабільної, розвинутої 
європейської Компанії».

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. 

  ЦІКАВІ ПОДІЇ

СЛАВНИЙ ЮВIЛЕЙ
Життя наше — як довгий шлях. Дорога з криницями 

чистої води, напившись якої, маєш снагу йти далі. 

І яким буде шлях кожного з нас — сказати важко. 

У когось стежка буде хвиляста та недовга. 

А хтось проживе життя завдовжки з вік. Саме так можна 

сказати про Віру Лаврентіївну Безуглу, 

яка 22 квітня відзначила свій 95-річний ювілей. Нині 

вона є однією з найстарших жительок села Яворівка, 

що в Драбівському районі Черкащини.

Привітати Віру Лаврентіївну цього дня прийшли яворівський сільський голова Сергій Латиш, голова пер-
винної ветеранської організації села Микола Шаповал, а також представник підприємства «Пальміра» 
(Кернел) Володимир Гіптенко, пайовиком якого є ювілярка. Для компанії Кернел традиційним стало 

святкувати ювілеї разом зі своїми орендодавцями.
Гості зичили жінці міцного здоров’я і благополуччя, уваги рідних та близьких. Подякували ветерану праці 

за невтомну діяльність у повоєнний час.

Віра Лаврентіївна у свою чергу висловила подяку за щирі слова, квіти та подарунки, 

а також побажала усім гараздів, мирного неба та дожити до її років.

До редакції газети «У кожен двір» приходить чимало листів зі 

словами подяки на адресу компанії Кернел та Благодійного 

фонду «Разом з Кернел» від жителів українських сіл, 

очільників сільрад, установ та організацій — за допомогу 

в реалізації актуальних проектів та у вирішенні важливих 

питань. До Вашої уваги — лист, адресований працівникам 

підприємства «Хлібороб» (Кернел) та Благодійного фонду. 

Адже саме кернелівці допомогли релігійній громаді села 

Клинове (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.) придбати 

ікону для місцевого храму.

З ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИЗ ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИ

Шановна Віро Лаврентіївно! Шановна Віро Лаврентіївно! 
Компанія Кернел та Компанія Кернел та 

редакція газетиредакція газети
«У кожен двір» «У кожен двір» 

приєднується доприєднується до
всіх привітань та всіх привітань та 

побажань!побажань!

Нeхай цвiтуть пiд небом синьоокимНeхай цвiтуть пiд небом синьооким
Ще довго-довго днi й лiта,Ще довго-довго днi й лiта,
А тиха радість чиста i висока,А тиха радість чиста i висока,
Щоденно хай до хати заверта.Щоденно хай до хати заверта.

Бажаємо здоров’я, сонця у зенiтi,Бажаємо здоров’я, сонця у зенiтi,
Любовi, доброти i щастя повен дiм,Любовi, доброти i щастя повен дiм,
Нехай у серцi розкошує лiтоНехай у серцi розкошує лiто
І соняхом квiтує золотим.І соняхом квiтує золотим.

ПIД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ 
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦI

«У кожного з нас своя дорога до храму. Хтось змалку привчений 
відвідувати церкву, а хтось звертається до Бога як до останньої надії 
на зцілення чи прощення. Небагато й тих, хто допомагає духовним 
святиням, особливо в сільській місцевості. Адже переважно на храм 
жертвують місцеві мешканці та прихожани. За ці незначні пожертви 
церква й живе. Проте нам, релігійній громаді села Клинове, пощас-
тило. Нещодавно орендар наших земель, підприємство «Хлібороб» 
(Кернел) направило кошти на придбання ікони Почаївської Пресвя-
тої Богородиці для місцевої церкви. Важливо, що саме Богородиця є 
покровителькою нашого храму. Тепер щонеділі ми приходимо до цієї 
святині, отримуємо благословення. Щиро дякуємо Кернел за допо-
могу! І за всебічну співпрацю. Адже Компанія допомагає школі, соці-
альним установам, які працюють на території села. Аграрії підтримали 
ремонт місцевих доріг. Крім того, якщо треба вивезти сміття, завезти 
піску, землі на кладовище — ніколи не відмовлять. Сподіваємося, так 
буде й надалі. І дякуємо за все добро! Молитимемося й надалі за мир 
в Україні, за спільне благополуччя та процвітання!»

З повагою та вдячністю, релігійна громада села Клинове 

(Голованівський р-н, Кіровоградська обл.), 

зокрема місцеві жителі Світлана Андріївна Риковська, Ніна Миронівна Рига, 

Василина Клавдіївна Натоптана, Марія Олексіївна Мазур

Віра Безугла Віра Безугла 

із села Яворівка із села Яворівка 

(Драбівський р-н, (Драбівський р-н, 

Черкаська обл.) приймає Черкаська обл.) приймає 

вітання зі славним ювілеємвітання зі славним ювілеєм
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ
  ДОБРИЙ ГОСПОДАР

ВИНОГРАД: ДРIБНI КЛОПОТИ – ВЕЛИКI РАДОЩI
Традиція вирощування виноградної лози сягає часів стародавніх греків, які подбали про добре ім’я винограду та 

всіляких продуктів із його плодів. До сьогодні Європа славиться дивовижними виноградними сортами, зокрема 

винними, а схід континенту завоював світ смачними родзинками. Виноградну лозу вирощують і в Австралії, і в 

Північній та Південній Америці, і навіть у Африці. Втім, цей запашний і соковитий плід можна виплекати не тільки 

на півдні. Варто лише правильно підібрати сорт, знати деякі секрети догляду примхливої культури, 

запастись терпінням — і невдовзі результат компенсує всі витрачені зусилля.

Користь свіжого винограду, 
напоїв, виготовлених із його 
плодів, родзинок і навіть ви-

ноградних кісточок складно пере-
оцінити. Передусім виноград — то-
нізуючий і загальнозміцнювальний 
продукт. Ягоди багаті на антиокси-
данти, клітковину, мікроелементи 
(калій, йод, бром, фтор, залізо), ор-
ганічні кислоти, пектини, ферменти 
та вітаміни (С, Р вітамін групи В) і 
бета-каротин. Найкориснішим се-
ред поживних речовин є виноград-
ний флавоноїд ресвератрол — речо-
вина, що сповільнює ріст злоякісних 
пухлин, незамінна для профілактики 
тромбофлебіту і склерозу. Кісточки 
винограду цінні завдяки високому 
вмісту вітамінів групи А, Е, К, а ще 
через омолоджувальні олії. Най-
більше корисних речовин містить-
ся в темних ягодах, зокрема рівень 
чудодійного ресвератролу в них у 
рази перевищує його вміст у світлих 
сортах.

Традиційно ареал поширення 
винограду умовно розділяють на три 
групи: американська, європейсько-
західноазійська та східноазійська.

Східноазійська група налічує 
близько 40 видів, що ростуть на 
території Китаю, Японії, Південної 
Кореї та Далекого Сходу. Ці види 
мають трилопатеве листя, пишні й 
щільні грона, ягоди вирізняються 
м’ясистою та соковитою м’якоттю. 
Найвідомішим серед них є Амур-
ський виноград (Vitis amurensis). Він 
має порівняно короткий вегетацій-
ний період, високу швидкість росту 
та підвищену морозостійкість, адже 
витримує температури до -40…
-42° C. Щоправда, цей сорт надто 
чутливий до зниження вологості й 
погано чинить опір грибковим за-
хворюванням. Росте виноград в лі-
сах, на берегах річок, на схилах гір 
і навіть у місцях вирубаних та зго-
рілих гаїв. Саме така специфіка по-
ширення, плодовитість та стійкість 
до низьких температур викликають 
у селекціонерів непідробний інтерес
до Амурського винограду. Тож його 
використовують здебільшого як 
основу для виведення морозостій-
ких сортів.

До американської групи вхо-
дить близько 30 видів, що ростуть 
переважно у східній частині Пів-
нічноамериканського континенту. 
Спершу цей виноград із надто дріб-
ними ягодами, на думку багатьох, 
не відрізнявся приємним смаком. 
Однак такий примітивний вид, як 
Vitis Labruska, плоди якого мають 
слизоподібну м’якоть із характер-
ним полуничним смаком, пізніше 
став основою для штучно виведених 
сортів, зокрема Ізабелла, Конкорд 
і Лідія. Сьогодні ці селекційні види 
об’єднані під назвою «ізабельні». 
Зважаючи на те, що цвіт винограду 
має двостатеву квітку, рослини са-
мостійно схрещуються, створюючи 
нові гібридні форми. Відзначив-
ши неабияку морозостійкість, опір 

грибковим хворобам та філоксері, 
селекціонери використовують сор-
ти американської групи як підщепи у 
тих зонах, де існує ризик зараження 
хворобами, а також для зимостій-
кості сортів.

І, нарешті, третя група — єв-
ропейсько-західноазійська. До цієї 
групи належить всього один вид — 
Vitis vinifera. Ареал його поширення 
охоплює практично всю територію 
Європи. Вид відрізняється неймо-
вірно великим розмаїттям сортів, 
що подекуди зовсім не схожі. Хоча 
плоди цього виду мають соковиту і 
смачну м’якоть, вони вкрай вразли-
ві перед хворобами та зниженням 
температури. Тож при схрещуванні 
такий вид винограду застосовують 
для поліпшення смакових якостей 
готової гібридної форми.

Існує й простіший спосіб класи-
фікації сортів — за застосуванням. 
Так можна виокремити технічні, сто-
лові, декоративні, універсальні та 
прищеплені сорти, щоправда й цей 
розподіл є досить умовним. Для сто-
лового винограду важливими показ-
никами є його транспортабельність, 
термін зберігання, крім, безумовно, 
власне смакових якостей і зовніш-
нього вигляду. До столових сортів 
належать Захоплення, Кардинал, 
Мускат і Молдова. Технічні сорти 
йдуть на виробництво коньяку, вина, 
соків і родзинок. Їхніми найважливі-
шими органолептичними показни-
ками є кислотність і цукристість ягід. 
Зазвичай плоди у них невеликі, зате 
дуже соковиті — як от Аліготе, Шар-
доне та Ізабелла. Що ж стосується 
універсальних сортів, то тут поєд-
нуються найкращі характеристики 
технічного та столового винограду. 
Назви декоративного та винограду 
для підщеп позбавляють необхід-
ності вдаватися до пояснень.

Як обрати 
необхідний сорт

Якщо Ви давно плекаєте надії, 
що колись виростите гарну виноград-
ну лозу з великими гронами, слід ви-
значитися, навіщо Вам це потрібно. 
У планах лише споживання свіжого 
винограду та незначна кількість кон-
сервованих запасів? Тоді варто оби-
рати столові сорти. Якщо ж Ви мрієте 
спробувати себе в ролі винороба, 
плануєте підготувати запаси соку на 
зиму для всієї родини або ж бажаєте 
зберегти виноград свіжим якнайдов-
ше — значить, найкращим варіантом 
для Вас стануть технічні сорти. Коли 
ж єдиною Вашою метою є озеленен-
ня присадибної ділянки, тоді ради-
мо зупинити вибір на декоративний 
сортах. У кожному разі, щоб насоло-
дитися вишуканим смаком стиглого 
винограду, вирощеного власними 
руками, необхідно докласти чимало 
зусиль. Вирощування — складний, 
але дуже цікавий процес.

Перш за все слід вирішити, де 
ростиме виноград: на балконі, в теп-

лиці чи просто на відкритій ділянці. 
Враховувати слід не лише кліматич-
ні умови, а й особливості ґрунтів. 
Обирати є з чого, адже селекціоне-
ри виводять нові види, зважаючи на 
такі категорії, як термін дозрівання, 
колір плоду, розмір ягід, наявність 
або відсутність кісточок, транспор-
табельність, врожайність і, безумов-
но, смак.

Звісно, найбільш привабли-
вими є столові сорти винограду: 
великі грона і ягоди, чудовий смак 
будь-якого кольору. Такий виноград 
користується найбільшим попи-
том на ринку, але й виростити його 
найскладніше. Хоча столові сорти 
виграють у смаку, але значно посту-
паються іншим у стійкості до моро-
зів та грибкових захворювань. Без 
укриття поліпропіленовою тканиною 
виноградна лоза загине, адже по-
декуди не витримує зимових темпе-
ратур. Практично всі сорти потрібно 
обробляти до та після цвітіння про-
тигрибковими препаратами, при-
наймні для профілактики. Склад-
ність вирощування полягає і в тому, 
що кущі слід регулярно і, головне, 

правильно обрізати: видаляти зайві 
зелені пагони, наприкінці вегетації 
провести так звану чеканку; треба 
постійно слідкувати, аби молоді па-
гони були підв’язані й т. ін.

Вирощення й догляд

Попередньо спушивши й підготу-
вавши землю, для саджанця потрібно 
викопати ямку щонайменше 50 на 
50 сантиметрів. Частину пухкого ґрун-
ту треба обов’язково з’єднати зі ста-
рим перегноєм, додати відро піску, 
трішки попелу і все добре перемішати. 
Виноградарі радять висипати приго-
товану суміш у яму, розкласти корінці 
саджанця й засипати їх рештою сумі-
ші. Найкраще, аби коренева шийка 
була на 10-15 сантиметрів нижче від 
рівня землі. Щоб саджанець перебу-
вав у зручному рівчачку, в якому про-
гріватиметься земля і зберігатиметь-
ся волога, краще не засипати його 
доверху на 15-20 сантиметрів. Реко-
мендована відстань між кущами — 
2 метри.

Поливати виноград слід ледь 
теплою водою. Здійснюючи полив 

кущів холодною водою з криниці чи 
крану, не варто дивуватися, що ви-
ноград росте повільно або й зовсім 
гине. Виноградарі рекомендують 
додавати у ємність, у якій гріється 
вода для поливу, сітку з бур’яном, 
наприклад із кропивою, адже вона 
містить багато поживних речовин. 
Котрі розчиняються, і цією водою 
можна поливати не лише вино-
град, а й увесь город. А ще кущ ви-
нограду рекомендовано обкладати 
сіном або зірваним бур’яном —
тоді земля не пересихатиме, а пе-
репрілі бур’яни удобрюватимуть 
рослину.

На зимовий період виноград 
краще присипати землею на 10-
15 сантиметрів, заповнивши ямку, 
укрити мішками з-під цукру, дошка-
ми, шифером та іншими подібними 
підручними засобами. Також мож-
на створити імпровізовану міні-те-
плицю, використавши перекинуту 
пляшку з відрізаним горлом і проко-
ловши в ній шилом кілька дірок для 
повітря. Такі нехитрі заходи допомо-
жуть врятувати молодий саджанець 
від перемерзання.

МАЛЕНЬКI ХИТРОЩI ТА ПОРАДИ ВИНОГРАДАРЮ
 Ніколи не купуйте саджанців у підозрілих місцях. Люди, що займаються виноградарством, мають бути обі-

знані у цій справі, а товари — сертифіковані. Обирайте саджанець завдовжки хоча б 10-20 сантиметрів.
 Зробіть невеличку подряпину на стовбурі рослини: якщо слід білий — кущ здоровий і легко приживеться, 

якщо темний — почне хворіти або й зовсім пропаде.
 Не садіть виноград з північного боку, там він ростиме повільніше. А дозріватиме на тиждень-два довше, ніж 

інші кущі. Уникайте незахищених від вітру ділянок.
 Подбайте, щоб ділянка, на якій висаджуватимете виноградний кущ, добре освітлювалася. Уникайте низо-

вин, не садіть поряд із високими чи старими деревами.
 Підживлювати росину краще, розчиняючи добрива у воді. Ніколи не використовуйте надто свіжі органічні 

добрива, адже це лише зашкодить рослині.
 Не слід забувати про вживання профілактичних заходів. Виноградну лозу необхідно кропити спеціальними 

препаратами від шкідників і грибкових хвороб. Дехто використовує настій із цибулиння, часнику, чистотілу й 
навіть меленого перцю.
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ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
«Хлібороб» (Кернел)

НАЧАЛЬНИК ГАРАЖА 
(с. Клинове, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

 Повна/неповна вища освіта відповідного професійного рівня.
 Наявність посвідчення водія категорії В.
 Досвід роботи від 2 років на керівній посаді.
 Бажання працювати, відповідальність та порядність.

ФАХІВЕЦЬ ІЗ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
(с. Наливайка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

 Технічна або економічна освіта.
 Вміння проводити переговори з контрагентами.
 Упевнений користувач ПК (Word, Excel, знання програми 1С).
 Досвід роботи від 1 року.
 Бажання працювати, відповідальність та порядність.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
(с. Наливайка, с. Клинове, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)
 Професійно-технічна освіта.
 Наявність посвідчення водія категорії В, С, С1,D1, D.
 Досвід роботи водієм від 1 року.
 Бажання працювати, відповідальність та порядність.

Контактна особа Валентина Барабаш, тел.: (050) 305-44-60

«Агросервіс» (Кернел)

ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР 
(с. Жеребкове, Ананьївський р-н, Одеська обл.)

 Повна інженерно-технічна освіта.
 Досвід роботи від 2 років на керівній посаді.
 Наявність посвідчення водія категорії В, С, С1.
 Упевнений користувач ПК (Word, Excel, знання програми 1С).
 Бажання працювати, відповідальність та порядність.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ВИРОБНИЦТВА 

(с. Жеребкове, Ананьївський р-н, Одеська обл.)
 Професійно-технічна освіта.
 Наявність посвідчення тракториста категорії В, С, D, Е.
 Досвід роботи не менше 1 року на імпортній техніці.
 Відповідальність та порядність.

Контактна особа Надія Постовик, тел.: (050) 308-39-68 

«Зоря» (Кернел)

ФАХІВЕЦЬ ІЗ ТЕХНОЛОГІЇ 
(с. Лисича Балка, Катеринопільський р-н, Черкаська обл.)

 Повна вища освіта відповідного професійного рівня.
 Досвід роботи від 3 років на посаді агронома.
 Наявність посвідчення водія категорії В, С, С1.
 Упевнений користувач ПК (Word, Excel, знання програми 1С).
 Бажання працювати, відповідальність та порядність.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ВИРОБНИЦТВА 

(с. Лисича Балка, Катеринопільський р-н, Черкаська обл.)
 Професійно-технічна освіта.
 Наявність посвідчення тракториста категорії В, С, D, Е.
 Досвід роботи не менше 1 року на імпортній техніці.
 Відповідальність та порядність.

Контактна особа Людмила Римар, тел.: (096) 963-33-09

«Пальміра» (Кернел)

АГРОНОМ 
(м. Золотоноша, Черкаська обл.)

 Повна вища агрономічна освіта.
 Ненормований робочий день, повний соціальний пакет.
 Виконання затверджених технологій виробництва на закріпленій 

ділянці роботи під час обробітку ґрунту.
 Проведення робіт із використанням безпілотників, коптерів, моніторинг 

стану культур, наповнення поля онлайн, зйомка полів.

МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ТРАНСПОРТУ 
(м. Золотоноша, Черкаська обл.)

 Повна вища освіта.
 Ненормований робочий день, повний соціальний пакет.
 Пошук контрагентів для залучення сільськогосподарської техніки та 

автотранспорту.
 Формування розцінок на перевезення в регіоні.
 Проведення моніторингу ринку, аналіз попиту та пропозиції діючих 

розцінок на ринку автоперевезень.
 Укладення угод на перевезення та проведення сільськогосподарських 

робіт за допомогою найманої техніки.

РІЗНОРОБОЧІ НА РУЧНІ ПОЛЬОВІ РОБОТИ З ВИРОЩУВАННЯ 
НАСІННЄВОЇ КУКУРУДЗИ 

(с. Дмитрівка, Золотоніський р-н, Черкаська обл.; 
термін виконання робіт — з 15.06.2017 по 10.08.2017)

 Видалення нетипових рослин.
 Пасинкування.
 Обрив мітелок.
 Офіційне оформлення, підвезення працівників, пільгове харчування, 

своєчасна оплата.

Контактна особа Ірина Лісун, тел.: (04737) 2-37-04

ШАНОВНI ДРУЗI!
Газета «У кожен двiр» за сприяння компанiї Кернел приймає вiтання Газета «У кожен двiр» за сприяння компанiї Кернел приймає вiтання 

з ювiлеями, днями народження, святковими подiями!з ювiлеями, днями народження, святковими подiями!

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

ПЕРШI П’ЯТНАДЦЯТЬ ПРИВIТАНЬ ГАРАНТОВАНО ПОТРАПЛЯТЬ У ЧЕРГОВИЙ 

НОМЕР ГАЗЕТИ!

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. 

Привітання розміщуються безкоштовно.
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Шановна Валентино Леонтіївно! 

Хай сонечко світить із ясного неба, Хай сонечко світить із ясного неба, 
Бажаємо всього, чого тільки треба.Бажаємо всього, чого тільки треба.
Хай Господь дарує довгого віку, Хай Господь дарує довгого віку, 
В усьому удачу і щастя без ліку.В усьому удачу і щастя без ліку.
Хай обминають дім усі тривоги,Хай обминають дім усі тривоги,
Квітами гарними проляжуть дороги,Квітами гарними проляжуть дороги,
Щоб серце твоє зігрівало тепло,Щоб серце твоє зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я без лікуКраси і наснаги, здоров’я без ліку
І ніжності в серці бажаєм довіку.І ніжності в серці бажаєм довіку.

У квітні свій день народження відсвяткувала У квітні свій день народження відсвяткувала 

Ольга Вікторівна Сирота Ольга Вікторівна Сирота 
з села Перегонівка, що в Голованівськомуз села Перегонівка, що в Голованівському

районі Кіровоградської районі Кіровоградської 

області.області.

Іменинницю вітає зі святом вся роди-
на, зокрема бабуся Марія Афанасіївна 
Шевчук. Рідні бажають Ользі здійснен-

ня найзаповітніших мрій, бажань і 
сподівань, а також міцного здоров’я 

та простого жіночого щастя. 
І в подарунок адресують такі рядки:


