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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.

стор.
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Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел»

КОМПАНІЯ ТА БФ «РАЗОМ 

З КЕРНЕЛ» ПРОДОВЖУЮТЬ 

НАДАВАТИ ФІНАНСОВУ ДОПО-

МОГУ громадам підопічних сіл. 
Завдяки коштам від підприємства 

«Мрія» (Кернел) і Благодійного 
фонду на території Смирнівської 
сільради до ладу приведено два 

колодязі та замінено віконну кон-
струкцію у будівлі шкільної їдальні.

СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИВУСТАМИ УЧАСНИКIВ КОНКУРСУ
На адресу Компанії та редакції 

газети «У кожен двір» надійшло 
чимало цікавих та значущих 
робіт від учасників конкурсу 

«АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ РАЗОМ 

З КЕРНЕЛ». До Вашої уваги —
поради юних агрономів про 

те, чому потрібно займатися 
органічним виробництвом та 

екологізацією ґрунтів.

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

Дорогi читачi!
У весняний період слідом за природою 

так хочеться додати свіжий подих у життя 
своєї родини, містечка, села, країни. Сіль-
ським громадам Полтавщини, Сумщини та 
Харківщини це вдається на відмінно! Адже 
в цій справі їм допомагають агропідпри-
ємства Кернел — «Вишневе-Агро», «Юні-
грейн-Агро», «Говтва», «Україна», «Аршиця», 
«Дружба», «Мрія», «Краснопавлівський КХП» 
та Благодійний фонд «Разом з Кернел». Тож 
у сьогоднішньому випуску «У кожен двір» 
пропонуємо Вам чергову порцію проектів, 
які, без сумніву, зробили життя тамтешніх 
мешканців більш комфортним.

Розпочнемо з урочистих моментів. У 
селах регіону до Дня Перемоги пройшла 
традиційна привітальна акція для Ветеранів, 
учасників бойових дій та солдатських вдів. 
Представники Компанії завітали в кожну 
домівку визволителів зі щирими словами 
привітань і продуктовими наборами, напо-
вненими смаколиками. А ще кернелівці до-
помагали в організації урочистих заходів, 
облаштуванні пам’ятників тощо. Яскраві 
фото та враження від відзначення свята Ви 
знайдете на шпальтах видання.

Тепер поговоримо про не менш важливі 
справи, пов’язані з підвищенням рівня інф-
раструктури та покращенням благоустрою. 
Так, на території Смирнівської сільради 
(Лозівський р-н, Харківська обл.) завдяки 
коштам від підприємства «Мрія» (Кернел) та 
Благодійного фонду до ладу приведено два 
колодязі та замінено віконну конструкцію 
у будівлі шкільної їдальні. За фінансуван-
ня від Компанії пройшов ремонт дороги до 
місцевого цвинтаря Шевченківської сільра-
ди (Сахновщинський р-н, Харківська обл.). 
У селі Вишневе (Кобеляцький р-н, Полтав-
ська обл.) підприємство «Аршиця» (Кернел) 
та Благодійний фонд підтримали проект із 
заміни огорожі навколо могили невідомого 
солдата.

Доцільно буде сказати й про чергову 
підтримку сільських осередків освіти. Не-
щодавно підприємство «Україна» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» зуміли втілити в 
життя мрію колективу школи села Артеляр-
щина (Зіньківський р-н, Полтавська обл.). 
Йдеться про придбання для закладу двох 
мікрофонів зі стійками. Про досвід співпраці 
з Компанією розповів очільник закладу.

Не залишився поза увагою й спорт. 
Кернелівці допомогли команді з міні-фут-
болу села Малютинці (Пирятинський р-н, 
Полтавська обл.) із придбанням спортивної 
форми. Футболісти подякували за спон-
сорську допомогу, яка, безперечно, стане 
запорукою нових перемог і досягнень. Ра-
зом із представниками підприємства «Ви-
шневе-Агро» (Кернел) славний ювілей від-
значила Марія Бардік, яка також мешкає в 
Малютинцях.

Окремо слід сказати про проведення 
конкурсу «Агробізнес України разом з Кер-
нел». Ми отримали чимало цікавих і значу-
щих робіт учасників, серед яких і учні пол-
тавських та харківських шкіл. Пропонуємо 
Вам доробки, які заслуговують на увагу.

Ще ми підготували для Вас історії тих, 
хто будує свою кар’єру в Кернел, розповіді 
про творчість пайовиків Компанії. А також 
про розвиток соціального підприємництва. 
Про те, як Кернел допомагає селянам втілю-
вати в реальність мрії про власний бізнес.

Вкотре дякуємо кожному з вас за дові-
ру! За те, що обрали Кернел і прямуєте ра-
зом 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
Перемога у Другій 

світовій війні —
це символ честі 
й слави наших 

дідів та прадідів, 
які мужньо стали 
на захист рідної 

землі. Традиційно 
до свята Ветерани, 
учасники бойових 

дій, солдатські вдови 
приймали вітання від 

компанії Кернел та 
Благодійного фонду 

«Разом з Кернел». 

Ц
ьогоріч агропідпри-
ємства Кернел з Пол-
тавщини, Сумщини, 

Харківщини спільно з Благо-
дійним фондом вітали Вете-
ранів продуктовими набо-
рами, а також фінансували 
проведення урочистостей, 
придбання вінків для покла-
дання до братських могил, 
допомагали у благоустрої 
меморіалів Слави. Загальний 
бюджет витрат Компанії  на 
привітальний проект у регіоні 
склав майже 130 тис. грн.
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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 ОТРИМАВ 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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  ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

МIКРОФОНИ ДЛЯ СIЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ
Уже не один рік поспіль громада села Артелярщина 

(Зіньківський р-н, Полтавська обл.) плідно співпрацює з 

підприємством «Україна» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у 

напрямку реалізації соціальних проектів, вирішення нагальних 

питань із покращення інфраструктури та благоустрою.

Нещодавно Кернел зумів вті-
лити в життя мрію колективу 
тамтешньої школи. Йдеться 

про придбання для закладу двох 
мікрофонів зі стійками. Михайло 
Володимирович Довгаль, директор 
Артелярщинської ЗОШ, розповідає, 
що ці пристрої були справді необхід-
ними для закладу та  учнів.

— Щиро вдячний кернелівцям 
за такий корисний подарунок, — ко-
ментує Михайло Довгаль. — Ми дав-
но планували оновити обладнання, 
проте з різних причин нам це ніяк не 
вдавалося. Тепер завдяки Компанії 
проект реалізовано.

Варто зауважити, що сьогодні в 
школі навчається 30 дітей. Всі вони —
неймовірно творчі та обдаровані. Є 
частими учасниками та призерами 
конкурсів, фестивалів, спартакіад.

— Я пишаюся тим, що у стінах 
нашої альма-матер виховуються та-
лановиті діти. Ми активно розвиває-
мо художню самодіяльність, маємо 

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

придбали мікрофони для школи села Артелярщина придбали мікрофони для школи села Артелярщина 

(Зіньківський р-н, Полтавська обл.)(Зіньківський р-н, Полтавська обл.)

  ВУСТАМИ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ «АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ РАЗОМ З КЕРНЕЛ»

На адресу компанії Кернел та редакції газети «У кожен двір» надійшло чимало цікавих та 
значущих робіт від учасників конкурсу «Агробізнес України разом з Кернел». На жаль, одразу 
ознайомити Вас зі всіма доробками немає змоги. Тому ми розповідатимемо Вам про них 
«порційно». У сьогоднішньому номері пропонуємо Вашій увазі поради юних агрономів про те, 
чому потрібно займатися органічним виробництвом та екологізацією ґрунтів, і що насамперед 
слід враховувати при посадці такого важливого для нас овочу,  як картопля.

сильних вокалістів, хореографічні 
колективи, — продовжує очільник 
закладу. — Додам, що підприємство 
«Україна» (Кернел) та Благодійний 
фонд не вперше надають підтрим-
ку закладу. У нас налагоджена тісна 
співпраця.

У минулі періоди завдяки фінан-
суванню Кернел у школі пройшла 
реконструкція системи опалення, 
придбано та замінено котел, комуні-
кації. Систематично аграрії допома-
гають з підвезенням дітей на різно-
манітні заходи, надаючи транспорт 

або паливно-мастильні матеріали. 
Також по можливості кернелівці ви-
діляють кошти на організацію хар-
чування, зокрема під час діяльності 
пришкільних таборів, проведення 
оздоровлення дітей. А ще допома-
гають матеріалами для опалення 
приміщення закладу взимку.

— Наразі ми задоволені співп-
рацею з Компанією. Перебуваємо 
у конструктивному діалозі з пред-
ставниками та Керівництвом під-
приємства «Україна» (Кернел), —
веде далі Михайло Володимиро-

вич. — Учні нашої школи навіть по-
бували там на екскурсії та дізнали-
ся чимало нового про вирощування 
культур, ознайомилися з сучасною 

технікою. Від поїздки отримали по-
зитивні враження та емоції. Дуже 
вдячні Кернел за всебічну увагу й 
турботу.

ПОРАДИ ЮНИХ 
АГРОНОМIВ

«ОРГАНIЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО – ПРИРОДОЗБЕРIГАЮЧА 
ТЕХНОЛОГIЯ МАЙБУТНЬОГО»

Альбіна ГОНЧАРЕНКО,
учениця Максимівського НВК (Кременчуцький р-н, Полтавська обл.)

Доцільність упровадження органічного землеробства в Україні — це запорука:

 Відтворення родючості ґрунтів та збереження навколишнього середовища.
 Розвитку сільських територій та покращення рівня життя місцевого населення.
 Ефективності та прибутковості сільськогосподарського виробництва.
 Забезпечення споживчого ринку здоровою якісною продукцією.
 Зміцнення експортного потенціалу держави.
 Поліпшення іміджу України як виробника та експортера високоякісної здорової ор-

ганічної продукції.
 Продовольчої безпеки в Україні.
 Загального  добробуту громадян держави.

«Для мене органічне землеробство — 
це в першу чергу свідоме та дбайливе 

ставлення до нашої планети як до живої 
істоти, це така філософія життя, коли 
ставишся з повагою до всього живого. 
Це розуміння того, що в Природі ми всі 

взаємопов’язані й немає нічого зайвого».

РУСЛАН АСІПЦОВ, 
учень Дашківської ЗОШ (Кобеляцький р-н, 
Полтавська обл.)

ІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОРА:

«ЕКОЛОГIЧНI АСПЕКТИ БIОЛОГIЧНОГО 
ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНI ТА СВIТI»

«Своєю роботою я хотів привернути увагу до того, що треба дбайливо 
ставитися до землі. Адже вона благає нас, людей, про допомогу! І доказ 

того — чимало досліджень, які проводять спеціалісти та експерти. 
Для підростаючого покоління (особливо для таких, як я, хто вирішив 

обрати професію агронома) цей конкурс є гарною платформою 
для проведення власних досліджень. Сподіваюся, мої 

думки будуть корисними, а я, безперечно, 
продовжу працювати над дослідженням проблем 

покращення стану ґрунтів».

Екологізація землеробства спрямована на збереження ґрунтів, регулювання 

їхньої життєздатності, організацію біологічного контролю всіх агротехнічних 

заходів. А впровадження органічного землеробства вимагає обов’язкового 

дотримання трьох основних правил:

1. Різноманітність видів посівів.
2. Максимально тривале рослинне покриття ґрунту.
3. Запобігання будь-якому руйнівному впливу на екосистему.

ІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОРА:

«ПОЛIПШЕННЯ ФIТОСАНIТАРНОГО СТАНУ ҐРУНТIВ СИДЕРАТИВНИМ СПОСОБОМ НА ТЕРИТОРIЇ 
ЛОЗIВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКIВСЬКОЇ ОБЛАСТI»

Діана КРАВЧЕНКО, 
учениця Шатівського НВК (Лозівський р-н, Харківська обл.)

Щоб отримати високий урожай картоплі, потрібно:

 Висаджувати здоровий матеріал.
 Знищувати бур’яни.
 У посушливий період проводити полив.
 Дотримуватися сівозміни (найкращі попередники: пшениця, 

багаторічні трави, буряки, зернобобові; погані попередники: ка-
пуста, морква, томати, соняшник).

 Вирощувати картоплю на більш зволожених ґрунтах — на за-
плавній частині річки або терасах.

 Не вирощувати на одній ділянці сидерати й основну культуру.
 Правильно підібрати сидерат: одні добре ростуть на бідних 

ґрунтах, іншим потрібні родючі.

ІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОРА:
«У майбутньому планую пов’язати свою професію із землею. Ще 

точно не знаю, чи це буде овочівництво, садівництво, вирощування с/г 
культур. Проте вже зараз розумію, що наші ґрунти з роками все більше 

виснажуються. І потребують «реабілітації» та догляду задля можливості 
надалі давати високі врожаї. У своїй роботі я провела аналіз вмісту гумусу на 
прикладі вирощування картоплі на території Лозівського району Харківщини. 

А ще дякую Кернел за конкурс, адже це дуже важливо — популяризувати 
аграрну справу серед молоді».
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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

Напередодні переможного травня в кожному українському містечку та селі проходили урочистості із вшанування подвигу Героїв. Серед відвідувачів заходів були й 

Ветерани. Декого під руки підтримували рідні, а хтось бадьоро тримався сам — нехай і з паличкою. Зате всі однаково привітно усміхалися, коли діти дарували їм букети 

конвалій, бузок, гвоздики й тюльпани. А ще в цей день українці прикрасили свій одяг багряними маками пам’яті. Традиційно Ветерани приймали вітання від компанії 

Кернел та Благодійного фонду «Разом з Кернел».

На Полтавщині та Сумщині 
від  представників агропід-
приємств «Вишневе-Агро» 

(Кернел), «Юнігрейн-Агро» (Кер-
нел), «Говтва» (Кернел), «Арши-
ця» (Кернел), «Україна» (Кернел), 
«Дружба» (Кернел) продуктові 
набори отримало 340 Ветера-
нів, солдатських вдів, учасників 
бойових дій. Також направляли-
ся кошти на придбання вінків для 
покладання до меморіалів Слави, 
надавалася допомога в облашту-
ванні цих об’єктів.

На Харківщині кернелівці не 
менш ґрунтовно підійшли до від-
значення 72-ї річниці Перемоги. 
Підприємство «Мрія» (Кернел) та 
«Краснопавлівський КХП» (Кернел) 

вручили 184 продуктових  набори 
тамтешнім Ветеранам, воїнам-ін-
тернаціоналістам, учасникам АТО. 
Фінансувалося проведення свят-
кових концертів на території Бесса-
рабівської сільради (Кегичівський 
р-н) та Старовірівської сільради 
(Нововодолазький р-н). Виділялися 
кошти на закупівлю продуктів хар-
чування для Ветеранів, учасників 
урочистостей із Сахновщинського 
району області. А ще відповідно 
до звернень сільських громад хар-
ківські агропідприємства Компанії 
придбали 32 вінки для покладання 
до братських могил. Загальний бю-
джет витрат Кернел  на відзначення 
Дня Перемоги в селах регіону склав 
майже 130 тис. грн.

ДОВIДКА
Кернел — найбільша агропро-

мислова Компанія в Україні та СНД. 
Кернел є ключовим виробником і 
постачальником соняшникової олії 
на внутрішньому ринку, найбільшим 
українським експортером олії та шро-
ту, а також основним експортером 
зернових культур із Чорноморського 
регіону. Торговельні марки Кернел: 
«Щедрий дар», «Стожар», «Чумак До-
машня», «Чумак Золота». Кернел що-
року підтверджує незаперечне лідер-
ство за всіма напрямками діяльності в 
регіонах присутності та світових рей-
тингах. З 2007 року акції Компанії 
торгуються на Варшавській фондовій 
біржі. У 2011 році IPO Кернел було ви-
знано найкращим у країнах Централь-
ної та Східної Європи за всю історію 
цієї біржі. У 2015-му Кернел — най-
краща іноземна Компанія серед країн 
Центральної та Східної Європи.

З 2010 року Кернел активно роз-
виває аграрний напрямок діяльнос-
ті — сільгоспвиробництво. Сьогод-
ні майже 400 тис. га родючої землі 
обробляють досвідчені фахівці з ви-
користанням інноваційних технологій 
і найкращої сучасної техніки. З того 
ж часу проводиться тісна співпраця 
з громадами сіл та малих міст на те-
риторії присутності агропідприємств 
Кернел. Основна мета — фінансо-
во-матеріальна підтримка громад-
ських ініціатив, соціальної сфери 
населених пунктів задля підвищення 
рівня життя та добробуту населення. 
У 2013 році всі соціальні ініціативи 
Компанії об’єднали в програму під-
тримки територіальних громад «Ра-
зом з Кернел». Для реалізації цієї 
програми агропідприємства Компа-
нії створили однойменний Всеукра-
їнський Благодійний фонд «Разом з 
Кернел».

У Полтавській області Компанія 
обробляє понад 90 тис. га землі в Зінь-
ківському, Котелевському, Чутівсько-
му, Решетилівському, Кобеляцькому, 
Новосанжарському, Козельщинсько-
му, Глобинському, Гребінківському, 
Пирятинському,тЧорнухинському, 
Кременчуцькому, Лубенському, Се-
менівському, Оржицькому районах 
та представлена підприємствами 
«Вишневе-Агро», «Юнігрейн-Агро»,
«Говтва», «Україна», АФ «Аршиця». 
На Харківщині Кернел обробляє по-
над 30 тис. га землі в Лозівському, 
Первомайському, Сахновщинському, 
Кегичівському, Нововодолазькому, 
Красноградському та Балаклійсько-
му районах області (підприємства 
«Мрія», «Краснопавлівський КХП»). У 
Сумській області інвестор представ-
лений підприємством «Дружба», що 
обробляє поля у Великописарівсько-
му районі області. На вказані підопічні 
території поширюються й соціальні 
програми Благодійного фонду.

Друга світова війна залишила болючий 

слід у нашій родині. За місяць до Пере-

моги на фронті загинув мій батько, з поля бою 

не повернувся брат. Я ж тоді був ще дитиною. 

Проте також зумів приміряти солдатську ши-

нель, але вже під час повстання в Угорщині в 

1956 році. Перед цим пройшов військову під-

готовку у м. Хмельницькому. Повернувшись 

на Решетилівщину, після участі у військовому 

конфлікті навчався на електрика. Згодом пе-

реїхав у село Хрещате й розпочав працювати 

на місцевій тваринницькій фермі. Робота була 

непроста, та й час випав важкий — відбудова, 

звикання до мирного життя. Тривожно диви-

тися, що зараз нашій країні також доводиться 

боротися за свою незалежність, одразу згаду-

єш свій військовий досвід. Щодо привітань із 

Днем Перемоги, то від підприємства «Говтва» 

(Кернел) ми завжди отримуємо подарунки, 

цьогоріч це були продуктові набори. Дякую 

аграріям за увагу, а нашій країні зичу про-

цвітання та миру.

Петро Семенович Терещенко,  учасник бойових дій, 

житель с. Хрещате (Решетилівський р-н, Полтавська обл.)

Традиційно до Дня Перемоги 

в селах нашої сільради про-

ходить чимало заходів — мітинги-

реквієми, покладання квітів до 

братських могил, концерти та зу-

стрічі в Будинку культури. Також 

адресні подарунки для наших Ве-

теранів, учасників бойових дій та 

солдатських вдів завжди презен-

тують представники підприєм-

ства «Вишневе-Агро» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел». Цей рік не 

став винятком. З Валентиною Пи-

щидою, Керівником відділу соці-

альної політики Кернел у регіоні, 

ми завітали до домівки учасника 

бойових дій Тимофія Вареника 

та солдатської вдови Марії За-

ярної, вручили їм продуктові на-

бори. Старенькі були задоволені 

нашим візитом. Та й взагалі хочу 

подякувати Кернел за всебічну 

співпрацю, за те, що приділяють 

увагу проблемам сіл та фінансу-

ють найбільш актуальні соці-

альні проекти.

Валентина Миколаївна Гарбуз, голова 

с. Вишневе (Оржицький р-н, Полтавська обл.)

Напередодні Дня Перемоги 

громади Володимирської та 

Лигівської сільрад звернулися 

до орендарів земель із прохан-

ням виділити кошти на органі-

зацію заходів та урочистостей, 

придбання продуктів харчу-

вання, квітів для Ветеранів. На 

цю ініціативу відгукнулося під-

приємство «Краснопавлівський 

КХП» (Кернел). Кернелівці на-

правили необхідну суму коштів. 

Додам, що з Кернел наш район 

та села мають добре налаго-

джену багаторічну співпрацю. 

Аграрії завжди охоче та залюбки 

допомагають нам. Тому ми щиро 

вдячні Компанії за увагу та 

розуміння.

Любов Іванівна Волошина, Керівник відділу культури, туризму та молоді Сахновщинської РДА (Харківська обл.)

Ганна Квіташ із Ганна Квіташ із 

села Максимівка села Максимівка 

(Кременчуць-(Кременчуць-

кий р-н, кий р-н, 

Полтавська обл.)Полтавська обл.)

з фахівцем із з фахівцем із 

земельних та земельних та 

соціальних соціальних 

питань питань 

«Юнігрейн-«Юнігрейн-

Агро» (Кернел) Агро» (Кернел) 

Анжелою Анжелою 

ЯременкоЯременко

Кернел направив кошти Кернел направив кошти 

на організацію заходів на території Старовірівської на організацію заходів на території Старовірівської 

сільради (Нововодолазький р-н, Харківська обл.)сільради (Нововодолазький р-н, Харківська обл.)

Марія Капинос із села Бабичівка Марія Капинос із села Бабичівка 

(Глобинський р-н, Полтавська обл.) (Глобинський р-н, Полтавська обл.) 

з фахівцем із земельних та соціальних питань з фахівцем із земельних та соціальних питань 

«Юнігрейн-Агро» (Кернел) Людмилою Скрипай«Юнігрейн-Агро» (Кернел) Людмилою Скрипай

За фінансової участі підприємства «Мрія» За фінансової участі підприємства «Мрія» 

(Кернел) на території Бессарабівської сільради (Кернел) на території Бессарабівської сільради 

(Кегичівський р-н, Харківська обл.) пройшли (Кегичівський р-н, Харківська обл.) пройшли 

урочистості з нагоди Дня Перемогиурочистості з нагоди Дня Перемоги

Ганна Ушкань Ганна Ушкань 

із Чевельчі із Чевельчі 

(Оржицький р-н, (Оржицький р-н, 

Полтавська обл.) Полтавська обл.) 

з Валентиною з Валентиною 

Зінник, Зінник, 

менеджером менеджером 

підприємства підприємства 

«Вишневе Агро» «Вишневе Агро» 

(Кернел) у (Кернел) у 

вказаному селівказаному селі

Михайло Пасічний із Решетилівського району Михайло Пасічний із Решетилівського району 

(Полтавська обл.) приймає вітання від (Полтавська обл.) приймає вітання від 

представників  підприємства «Говтва» (Кернел)представників  підприємства «Говтва» (Кернел)
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

ПРО НОВЕ ЖИТТЯ КРИНИЦЬ ТА ПОКРАЩЕННЯ 
ОБ’ЄКТIВ IНФРАСТРУКТУРИ СIЛ

Агропідприємства компанії Кернел та 

Благодійний фонд «Разом з Кернел» 

продовжують надавати фінансову допомогу 

громадам підопічних сіл Полтавщини та 

Харківщини у покращенні 

об’єктів соціальної інфраструктури. 

Адже не секрет, що приміщення 

соціальних установ, території парків, 

пам’ятників Слави, навіть стан криниць 

загального користування потребують 

капітальних реставрацій та ремонтів.

Так, на території Смирнівської 
сільради (Лозівський р-н, Хар-
ківська обл.) завдяки коштам 

від підприємства «Мрія» (Кернел) 
та Благодійного фонду до ладу при-
ведено два колодязі та замінено ві-
конну конструкцію у будівлі шкільної 
їдальні. Водночас у селі Вишневе 
(Кобеляцький р-н, Полтавська обл.) 
підприємство «Аршиця» (Кернел) 
та Благодійний фонд підтримали 
проект із заміни огорожі навколо 
могили невідомого солдата. Бюд-
жет витрат Кернел склав майже 
21 тис. грн. Деталі — у коментарях.

КОМЕНТАР 

Олександр Георгійович Хобта, 
голова Смирнівської сільради 
(Лозівський р-н, Харківська обл.)

«Хоча на посаді очільника сільради 
я працюю останніх півтора роки, але 
діяльність орендаря наших земель, 

підприємства «Мрія» (Кернел) можу 
охарактеризувати лише з позитивної 
точки зору. Спільно з Благодійним 
фондом «Разом з Кернел» ці аграрії 
фінансують актуальні для жителів 
сільради проекти. Нещодавно на-
правили кошти на виготовлення зру-
бів для криниць загального користу-
вання у селах Смирнівка та Веселе. 
Додам, що ці колодязі перебували 
у аварійному стані та потребували 
оперативного оновлення. Не менш 
потрібною була й заміна віконної 
конструкції у приміщенні їдальні 
нашої школи. Тут також допомогли 
кернелівці. У перспективі — встано-
вити за кошти від Кернел нові вікна у 
фельдшерсько-акушерському пунк-
ті та провести літню оздоровчу кам-
панію (йдеться про функціонування 
пришкільних літніх таборів). Не за-
бувають у Компанії й про солодощі 

для дітей до новорічних світ, і про 
привітання Ветеранів із Днем Пере-
моги. Щиро дякуємо за їхню турботу 
та людяність».

КОМЕНТАР 

Микола Володимирович Скрильник, 
голова Бутенківської сільради 
(Кобеляцький р-н, Полтавська обл.)

«Напередодні свята Перемоги під-
приємство «Аршиця» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» допомогли 
нам встановити нову огорожу нав-
коло могили невідомого солдата 
у селі Вишневе. Кажуть, саме на 
цьому місці під час Другої світової 
розбився літак. Документів при собі 
у солдатів, які були на борту та за-
гинули, не знайдено. Щороку до 
9 травня ми згадуємо про подвиг на-
ших дідів і прадідів, у тому числі цих 
невідомих Героїв. Вдячні Компанії, 
що підтримали ініціативу».

  БЛАГОУСТРІЙ   ФОТОФАКТ

Громада села Вишневого (Кобеляцький р-н,Громада села Вишневого (Кобеляцький р-н,

Полтавська обл.) дякує підприємству Полтавська обл.) дякує підприємству 

«Аршиця» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» «Аршиця» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 

за допомогу у встановленні огорожі навколо за допомогу у встановленні огорожі навколо 

могили невідомого солдатамогили невідомого солдата

За фінансування підприємства «Мрія» (Кернел) та За фінансування підприємства «Мрія» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел» у селах Смирнівської сільради БФ «Разом з Кернел» у селах Смирнівської сільради 

(Лозівський р-н, Харківська обл.) приведено до ладу дві (Лозівський р-н, Харківська обл.) приведено до ладу дві 

криниці загального користуваннякриниці загального користування

ТЕПЕР У ФОРМI!
Для команди з міні-футболу села Малютинці 

(Пирятинський р-н, Полтавська обл.) спортивний сезон 

розпочався з гарних новин. Від підприємства «Вишневе-

Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» футболісти отримали 

комплекти спортивної форми. Гравці зізнаються, що такий 

подарунок, безперечно, сприятиме новим успіхам.

Варто зауважити, що команда відновила свою діяльність цьогоріч 
після багаторічного затишшя. Її учасники — місцеві мешканці віком 
від 15 до 32 років. Показово, що саме молодь виявила ініціативу 

грати у футбол. Їх підтримали батьки та вболівальники — люди, які захо-
плюються футболом. На рахунку спортсменів уже є перші перемоги, а в 
найближчих планах — участь у Спартакіаді серед сільських рад району.

Команда з міні-футболу села Малютинці Команда з міні-футболу села Малютинці 

(Пирятинський р-н, Полтавська обл.) дякує компанії Кернел за (Пирятинський р-н, Полтавська обл.) дякує компанії Кернел за 

спонсорську підтримку — нову спортивну формуспонсорську підтримку — нову спортивну форму

РЕМОНТУЄМО 
ДОРОГИ РАЗОМ

Не стала винятком і Харківщи-
на. Зокрема, за фінансової 
участі підприємства «Мрія» 

(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» на 
території Шевченківської сільради 
(Сахновщинський р-н) пройшов ре-
монт дороги до місцевого цвинтаря. 
Компанія направила на проект понад 
47 тис. грн.

— Ця транспортна артерія пере-
бувала у вкрай непридатному для руху 
стані, — зізнається Світлана Лисенко, 
очільниця сільради. — Ями були по 
коліно та глибше. Не один рік поспіль 
ми зверталися за допомогою до аг-
роформувань регіону, проте справа 
ніяк не зрушувала з місця. Цьогоріч на 
наше звернення відгукнувся Кернел.

Саме кернелівські аграрії до-
помогли придбати 180 т шлаку для 
підсипки дороги, а також надали 
техніку для виконання різних робіт. 
Відтак уже у Провідну неділю жителі 
села зуміли без перешкод доїхати на 
цвинтар та відвідати могилки своїх 
рідних.

— Від себе особисто та від жите-
лів села дякую підприємству «Мрія» 
(Кернел) та Благодійному фонду за 
такий важливий проект, — резюмує 
голова села. — Окрема подяка Юрію 
Анатолійовичу Кондратенку, Керівни-
ку підприємства, за увагу до наших 
проблем, за сприяння у їхньому ви-
рішенні та розуміння того, що україн-
ському селу без допомоги орендарів 
землі — непросто. Сподіваємося на 
подальшу співпрацю з Компанією.

Напередодні поминальних днів на кладовищах українських 

міст і сіл проходило генеральне прибирання — люди 

приводили до ладу території, обкошували зарості, 

завозили пісок тощо. Агропідприємства компанії Кернел зі 

всіх регіонів діяльності долучалися до цих робіт.

Підприємство «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» допомогли Підприємство «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» допомогли 

жителям Шевченківської сільради (Сахновщинський р-н,жителям Шевченківської сільради (Сахновщинський р-н,

 Харківська обл.) привести до ладу дорогу до кладовища Харківська обл.) привести до ладу дорогу до кладовища
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  ПРОФЕСIОНАЛИ

Віктор Павлович Віктор Павлович 

НечитайлоНечитайло
 Посада: головний інженер Посада: головний інженер 

на підприємстві «Дружба» на підприємстві «Дружба» 

(Кернел), смт Велика (Кернел), смт Велика 

Писарівка, Сумська обл.Писарівка, Сумська обл.

 Стаж роботи в Компанії: Стаж роботи в Компанії: 

8 років8 років

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 ТВОРЧІСТЬ

«Після закінчення школи я всту-
пив до Охтирського технікуму 

механізації с/г. Це рішення було 
усвідомленим та виваженим, тому 

що з дитинства я знайомий з аграр-
ною справою, батько все життя про-

працював у даній сфері. Після закінчення 
закладу отримав диплом техніка-механіка. 

Довгий час працював в училищі Великої Писарівки 
майстром виробничого навчання. Проте мене завжди тягнуло до землі, у поле — для 
того щоб реалізувати усі свої вміння і знання на практиці. На підприємство «Дружба» 
(Кернел) спочатку прийшов на позицію тракториста-машиніста с/г виробництва, потім 
став інженером з ремонту, а з 1 червня 2016 року — головним інженером. Наразі зе-
мельний банк підприємства становить понад 3500 га землі. Моя зона відповідальності 
— це підготовка техніки до виходу в поля, контроль за всіма технічними операціями та 
ремонтами агрегатів, забезпечення запасними частинами. Стосовно роботи на під-
приємстві «Дружба» (Кернел) хочу сказати, що ми маємо повне матеріальне забез-
печення виробничого процесу, сучасну техніку, достатньо високий рівень зарплат, а 
головне — дружній колектив професіоналів, де кожен працівник перебуває на своєму 
місці. Вважаю, у цьому й полягає успіх людини — у можливості працювати та професій-
но зростати, отримувати задоволення від своєї роботи».

«Сімнадцять років життя я віддала сіль-
ському господарству. Коли наше підпри-
ємство стало частиною компанії Кернел, я 
працювала бригадиром рільничої бригади. 
А останніх п’ять років є завідувачем складу. 
Спочатку це був і зерновий склад, і склад мі-
неральних добрив, засобів захисту рослин, і 
комбікормовий цех. Цьогоріч, після реорганіза-
ції у мене залишилося лише зерно та комбікорми. 
Завдання нашої структури — це перевалка тисяч тонн 
збіжжя, підготовка посівного матеріалу (пшениця, горох), 
його протруєння. Також ми заготовляємо комбікорм для великої 
рогатої худоби, яку тримають на фермі нашого господарства. Зрозуміло, що відповідальність за 
виконання робіт велика. Тому намагаємося, щоб усі процеси проходили ефективно, вчасно, якіс-
но. Додам, що з появою Кернел ми, працівники, відчули чимало переваг. Це, передусім, стабіль-
на виплата конкурентної заробітної плати, що в наш час дуже важливо. Адже людина знає, за що 
вона працює. Вона впевнена у завтрашньому дні. А ще у Компанії цінують кожного робітника та 
його працю. Правду кажучи, кращого роботодавця, ніж Кернел, у нашому районі, напевно, немає. 
Крім того, у Компанії відповідально ставляться і до пайовиків, і до жителів підопічних сіл. Зокре-
ма, у моєму селі люди цілком задоволені діяльністю кернелівців. Поля не пустують, вирощується 
врожай, орендодавці вчасно одержують плату за пай, можуть за потреби звернутися до пред-
ставників підприємства за всебічною допомогою та підтримкою. Соціальна сфера села також не 
залишається поза увагою Компанії. Що стосується успіху, то я вважаю себе успішною та щасли-
вою. Адже маю доньку та онуку, постійну роботу, де мене поважають колеги та Керівництво».

Олена Миколаївна ЧеркасОлена Миколаївна Черкас
 Посада: завідувач складу на Посада: завідувач складу на 

підприємстві «Мрія» (Кернел), підприємстві «Мрія» (Кернел), 

Сахновщинський р-н, Харківська обл.Сахновщинський р-н, Харківська обл.

 Стаж роботи в Компанії: 6 роківСтаж роботи в Компанії: 6 років

  ЦІКАВІ ПОДІЇ

ВИШИВКА ЯК ЕЛIКСИР ДЛЯ ЗЦIЛЕННЯ

–Вишивати мене навчив Кернел, 
— зізнається пані Наталія. — Часті 
відрядження, коли протягом дня 

треба було чимало встигнути, а на вечір хотіло-
ся відпочити душею, знайти заспокоєння у ви-
шивці. Саме тоді я вперше вишила ікону Святої 
Великомучениці Наталії. Ось так усе й закрути-
лося.

Наразі Наталія Єгорівна перебуває на за-
служеному відпочинку, проте своє захоплення 

не покинула. Навпаки, стала більше вишивати, 
у її творчій скарбничці уже кількасот картин.

— Я залюбки роздаровую свої вироби 
близьким людям, кумам, друзям, — каже май-
стриня. — Найбільше вдаються ікони, натюр-
морти, пейзажі. Але найголовніше — у цьому 
занятті я віднайшла себе. Це як еліксир для за-
спокоєння та зцілення, а також спосіб проявити 
себе, наповнюючи свою оселю та домівки рід-
них красивими речами.

Вишиванням картин Наталія Єгорівна Петренко, жителька села Лебедівка 

(Сахновщинський р-н, Харківська обл.), займається порівняно недавно, трохи більше 

семи років. А захоплюватися цим видом мистецтва жінка почала, працюючи у земельній 

службі  підприємства  «Аграрний дім ім. Горького» (нині — підприємство «Мрія» (Кернел)).

ЮВIЛЕЙ ЮВIЛЕЙ 
ПАЙОВИКАПАЙОВИКА
У кожного свій життєвий 

шлях. Для когось доля 

зробила його широким 

та пологим, а для 

когось — сповненим 

турботами та 

перепитіями. Декому ж

судилося прожити життя 

завдовжки майже з вік. 

Саме так сталося і в 

Марії Федорівни Бардік, яка у травні 

відзначила свій 90-річний ювілей. Нині 

жінка є однією з найстарших мешканок 

села Малютинці (Пирятинський р-н, 

Полтавська обл.).

Привітати Марію Федорівну цього дня 
прийшли односельці та представ-
ники підприємства «Вишневе-Агро» 

(Кернел): Керівник регіонального управлін-
ня Анатолій Лисенко, Керівник відділу соці-
альної політики Кернел у регіоні Валентина 
Пищида та Менеджер Компанії у вказаному 
селі Зінаїда Філіп. Адже для Кернел тра-
диційним стало святкувати ювілеї разом зі 
своїми орендодавцями.

Гості зичили жінці міцного здоров’я та 
благополуччя, уваги рідних і близьких. По-
дякували Марії Бардік за невтомну діяль-
ність у повоєнний час. Ювілярка все життя 
важко працювала в колгоспі, виховала двох 
дітей, а зараз тішиться онуками та правну-
ками.

Марія Федорівна, у свою чергу, висло-
вила вдячність за щирі слова привітань, кві-
ти та подарунки, а також побажала усім га-
раздів, мирного неба та дожити до її років.

Марія Бардік із с. Малютинці Марія Бардік із с. Малютинці 

(Пирятинський р-н, Полтавська обл.) (Пирятинський р-н, Полтавська обл.) 

приймає вітання від представників підприємства приймає вітання від представників підприємства 

«Вишневе-Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел»«Вишневе-Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел»

Шановна 
Маріє Федорівно,

Компанія Кернел та газета 
«У кожен двір» приєднується 
до всіх привітань і побажань!

Журавлиним ключем Журавлиним ключем 
відлітають літа,відлітають літа,

Ювілей вже на Вашім порозі,Ювілей вже на Вашім порозі,
Але серцем Ви Але серцем Ви 

завжди у нас молода,завжди у нас молода,
Хоча юність вернути не в змозі.Хоча юність вернути не в змозі.

Хай калиновий кущ Хай калиновий кущ 
щедро квітне у дворі,щедро квітне у дворі,

Солов’ї хай щебечуть грайливоСолов’ї хай щебечуть грайливо
І щоб сонце сіяло ще довго вгоріІ щоб сонце сіяло ще довго вгорі
І жилося щоб мирно й щасливо.І жилося щоб мирно й щасливо.

Наталія Петренко, Наталія Петренко, 

майстриня із села Лебедівка майстриня із села Лебедівка 

(Сахновщинський р-н, Харківська обл.), (Сахновщинський р-н, Харківська обл.), 

зі своїм творчим доробкомзі своїм творчим доробком
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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.



ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
«Краснопавлівський КХП» (Кернел)

АГРОНОМ 
(Харківська обл., Лозівський р-н, смт Краснопавлівка)

 Вища (неповна вища) агрономічна освіта. 
 Знання програм MS Office. 
 Бажана наявність посвідчення водія.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ВИРОБНИЦТВА 

(Харківська обл., Лозівський р-н, смт Краснопавлівка)
 Посвідчення тракториста-машиніста категорії В1. 
 Бажаний досвід роботи не менше 1 року.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
(Харківська обл., Лозівський р-н, смт Краснопавлівка)

 Посвідчення водія категорії С, Е. 
 Досвід роботи не менше 1 року.

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

«Мрія» (Кернел)

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

 Вища (неповна вища) агрономічна освіта. 
 Знання програм MS Office. 
 Бажана наявність посвідчення водія.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ВИРОБНИЦТВА 

(Харківська обл., м. Лозова; Сахновщинський р-н, с. Лебедівка)
 Посвідчення тракториста-машиніста категорії В1. 
 Бажаний досвід роботи не менше 1 року.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
(Харківська обл., м. Лозова; Сахновщинський р-н, с. Лебедівка; 

Красноградський р-н, с. Петрівка)
 Посвідчення водія категорії С, Е. 
 Досвід роботи не менше 1 року.

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

«Аршиця» (Кернел)

ІНЖЕНЕР ІЗ РЕМОНТУ 
(с. Мала Перещепина, Новосанжарський р-н, Полтавська обл.)

 Технічна освіта (механізація с/г, інженер-механік).
 Досвід роботи на аналогічній посаді від 1 року.
 Знання основ механізації, пристроїв та принципів роботи 

сільськогосподарської техніки.
 Посвідчення водія та готовність до відряджень.

Контактна особа: Ольга, тел.: (050) 308-62-38

«Юнігрейн-Агро» (Кернел)

ІНЖЕНЕР МТФ 
(с. Максимівка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл.)

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

ІНЖЕНЕР ІЗ РЕМОНТУ 
(с. Михнівці, Лубенський р-н, Полтавська обл.)

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

РІЗНОРОБОЧІ НА РУЧНІ ПОЛЬОВІ РОБОТИ З ВИРОЩУВАННЯ 
НАСІННЄВОЇ КУКУРУДЗИ 

(с. Броварки, Глобинський р-н, Полтавська обл.; 
термін виконання робіт — з 20.06.2017 по 25.07.2017)

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

своєчасна оплата.

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

«Повстинагроальянс» (Кернел)

ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
(с. Почаївка, Гребінківський р-н, Полтавська обл.)

 Без вимог щодо освіти.
 Досвід роботи не менше 1 року.

Контактна особа: Тамара, тел.: (050) 308-44-70

«Вишневе-Агро» (Кернел)

ІНЖЕНЕР ІЗ РЕМОНТУ 
(с. Вишневе, Оржицький р-н, Полтавська обл.)

 Освіта вища (інженерна).
 Досвід роботи за спеціальністю від 2 років.
 Знання та досвід роботи з імпортною технікою.
 Наявність посвідчення водія категорії В.

Контактна особа: Юлія, тел.: (050) 308-51-53
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Шановна Валентино Леонтіївно! 

ВIТАЄМО!

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 ДЕСЯТЬ 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.

З повагою та вдячністю, З повагою та вдячністю, 
колектив підприємства колектив підприємства 

«Юнігрейн-Агро» «Юнігрейн-Агро» 
(Кернел)(Кернел)

Світлані Іванівні Світлані Іванівні 
24 квітня виповнилося п’ятдесят, 24 квітня виповнилося п’ятдесят, 

аа  Микола Якович Микола Якович 
2 5 травня відсвяткував черговий 2 5 травня відсвяткував черговий 

день народження.день народження.

Нехай буде у Вас усе в порядку,Нехай буде у Вас усе в порядку,
Добра Вам, щастя і достатку.Добра Вам, щастя і достатку.
Щоб горе й смуток Ваш дім обминали,Щоб горе й смуток Ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне завжди сіяло.Щоб сонечко ясне завжди сіяло.

Веселощів низку, здоров’я міцногоВеселощів низку, здоров’я міцного
Від щирого серця бажаєм усього.Від щирого серця бажаєм усього.
Хай надійних людей життя посилає,Хай надійних людей життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає.А в серці довіку добро не згасає.

Хай радість всміхається Вашому дому,Хай радість всміхається Вашому дому,
І ліку не буде щасливим рокам,І ліку не буде щасливим рокам,
Іще раз здоров’я, удачі в усьомуІще раз здоров’я, удачі в усьому
Ми зичимо щиро, ріднесенькі, Вам!Ми зичимо щиро, ріднесенькі, Вам!

13 òðàâíÿ ñëàâíèé 
95-ð³÷íèé þâ³ëåé 

â³äçíà÷èëà

Ãàííà 
Ìàòâ³¿âíà 

Äàíèëåíêî 
ç ñåëà Êðàñíîÿðêà 
Ñàõíîâùèíñüêîãî 

ðàéîíó Õàðê³âñüêî¿ 
îáëàñò³.

Нeхай цвiтуть 
пiд небом синьооким

Ще довго-довго днi й лiта,
А тиха радість чиста i висока
Щоденно хай до хати заверта.

Бажаємо здоров’я, 
сонця у зенiтi,

Любовi, доброти i щастя 
повен дiм,

Нехай у серцi розкошує лiто
І соняхом квiтує золотим.

Ç âäÿ÷í³ñòþ òà ëþáîâ’þ 
ð³äí³ òà áëèçüê³, à òàêîæ 
êîëåêòèâ ï³äïðèºìñòâà 
«Ìð³ÿ» (Êåðíåë)

14 òðàâíÿ â³òàííÿ ç Äíåì íàðîäæåííÿ ïðèéìàëà 14 òðàâíÿ â³òàííÿ ç Äíåì íàðîäæåííÿ ïðèéìàëà 
Îëüãà Ìèêîëà¿âíà Ïàõóùà Îëüãà Ìèêîëà¿âíà Ïàõóùà 

³ç ñåëà Áåññàðàá³âêà (Êåãè÷³âñüêèé ð-í, Õàðê³âñüêà îáë.).³ç ñåëà Áåññàðàá³âêà (Êåãè÷³âñüêèé ð-í, Õàðê³âñüêà îáë.).

Усі найкращі побажанняУсі найкращі побажання
Сьогодні — в вашу честь:Сьогодні — в вашу честь:

Натхнення, успіхів, кохання,Натхнення, успіхів, кохання,
Чудових перехресть,Чудових перехресть,

Сміливих планів, мрій здійснення,Сміливих планів, мрій здійснення,
Щодня родинного тепла.Щодня родинного тепла.

Щоби здоров’я й довголіттяЩоби здоров’я й довголіття
В долонях доля піднесла!В долонях доля піднесла!

Ç âäÿ÷í³ñòþ òà ëþáîâ’þ, âñÿ ð³äíÿ òà îäíîñåëüö³Ç âäÿ÷í³ñòþ òà ëþáîâ’þ, âñÿ ð³äíÿ òà îäíîñåëüö³
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 СКАНВОРДСКАНВОРД

У чудову весняну пору родина Кійло, що мешкає 
в селі Максимівка (Кременчуцький р-н, Полтавська обл.), 

відзначила одразу два свята. 


