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ГОСПОДАРЮ НА ЗАМГОСПОДАРЮ НА ЗАМІІТКУТКУ
«Підгортати чи ні? Ось у чому 

питання…» — в українських реа-
ліях сакраментальна Гамлетова 
фраза звучала б приблизно так. 
Мова йде, як Ви вже здогадали-
ся, про КАРТОПЛЯНІ ПЛАНТА-

ЦІЇ, підгортання яких, нарівні з 
сапанням, вже стало своєрідною 
традицією. З’ясовуємо плюси та 

мінуси цього процесу.
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Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел»

У ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ 

кернелівці завітали у 
підопічні дитячі садочки 

Кіровоградщини, 
Черкащини та Вінниччини 

з подарунками та 
солодощами. Враженнями 

від гостин поділилися 
очільники закладів.

ДОБРI СПРАВИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
Поблизу Будинку культури в селі 

Радчиха (Катеринопільський р-н, 
Черкаська обл.) з’явився НОВИЙ 

СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК. 
Цей проект для селян 

профінансувало підприємство 
«Зоря» (Кернел) та Благодійний 

фонд «Разом з Кернел». 
Бюджет витрат Компанії склав 

майже 40 тис. грн.

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
За даними Держстату, чисельність населення за оцінкою на 1 квітня 2017 року 

та середня чисельність у січні — березні 2017 року становить (осіб):

 ВІДЛУННЯ СВЯТА

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 приємних клопотах жителі Кірово-

градщини, Черкащини, Вінниччини та 
Одещини провели весну. Спільно з під-
приємствами  «Хлібороб» (Кернел), «Уро-
жай» (Кернел), «Чорна Кам’янка» (Кернел), 
«Зоря» (Кернел), «Пальміра» (Кернел), 
«Осіївське» (Кернел), «Агросервіс» (Кернел) 
та Благодійним фондом «Разом з Кернел» 
сільські громади реалізували чимало корис-
них справ. Про них ми й поговоримо в сьо-
годнішньому випуску газети.

Села регіону урочисто відзначили 
Останні дзвоники. Традиційно представ-
ники Кернел вітали випускників корисними 
подарунками. Бюджет витрат на проект 
склав майже 40 тис. грн. Крім того, для ви-
пускників із шкіл сіл Журавлинка, Наливай-
ка, Межирічка, Грузьке, Клинове, Семидуби 
(Голованівський р-н, Кіровоградська обл.) 
підприємство «Хлібороб» (Кернел) та Благо-
дійний фонд організували цікаву екскурсію 
до Національного дендрологічного парку 
«Софіївка» (м. Умань). Розповідь про вра-
ження від поїздки та яскраві фото Ви зна-
йдете в номері.

Атмосфера добра та радості панувала 
і в дитячих садочках. До Дня захисту дітей 
працівники підприємства «Зоря» (Кернел) 
здійснили візити до ДНЗ сіл Лисича Балка, 
Петраківка, Радчиха, що в Катеринопіль-
ському районі Черкащини. Підприємство 
«Хлібороб» (Кернел) привітало зі святом ви-
хованців десяти осередків дитинства Голо-
ванівщини (Кіровоградська обл.). Приємні 
подарунки отримали дітки з сіл Вікторівка та 
Чорна Кам’янка Маньківського району Чер-
кащини, а також із Осіївки та Малої Киріївки 
Бершадського району Вінниччини.

Тим часом у селі Старі Бабани (Уман-
ський р-н, Черкаська обл.) за фінансової 
участі підприємства «Чорна Кам’янка» (Кер-
нел) пройшов захід із вшанування багатодіт-
них матерів, матерів-героїнь, матерів учас-
ників АТО. Їм було вручено подарунки.

Важливою стала підтримка, яку надало 
підприємство «Зоря» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел» громаді села Радчиха (Катерино-
пільський р-н, Черкаська обл.). На території 
поблизу місцевого Будинку культури з’явив-
ся новий спортивний майданчик, а у фойє 
закладу — тенісний стіл. Варто додати, що 
торік Кернел і Благодійний фонд направ-
ляли кошти на встановлення тут дитячого 
майданчика — зони відпочинку для місцевої 
малечі.

Для Будинків культури Голованівського 
району (Кіровоградська обл.) співпраця з 
кернелівцями стала не менш результатив-
ною. У травні цінні подарунки від підпри-
ємства «Хлібороб» (Кернел) і Благодійного 
фонду — ноутбук та музичну апаратуру —
одержали культурні осередки сіл Грузьке та 
Троянка. А ще на в’їздах у села Перегонів-
ка, Крутеньке, Семидуби, Клинове цього ж 
району з’явилися вітальні знаки. Тут також 
не обійшлося без фінансування Компанії.

Безперечно, слід сказати декілька слів 
про конкурс «Агробізнес майбутнього з Кер-
нел». Ми отримали чимало цікавих і значу-
щих робіт учасників, серед яких і учні шкіл 
регіону. Пропонуємо ознайомитись із до-
робками, що заслуговують на увагу. А ще ми 
підготували історії тих, хто будує свою кар’є-
ру в Кернел, корисні поради та новини.

Дякуємо за довіру! Переконані, попе-
реду нас чекає насичене цікавими подіями 
та корисними проектами сонячне літо!

Всім натхнення, 

миру та нових перемог!

МЕЛОДIЯ ОСТАННЬОГО 
ДЗВОНИКА
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Ось і промайнув ще один навчальний рік. У всіх Ось і промайнув ще один навчальний рік. У всіх 
українських школах пролунали Останні дзвоники, українських школах пролунали Останні дзвоники, 

які сповістили школярів про початок літніх канікул, а які сповістили школярів про початок літніх канікул, а 
випускників покликали у доросле життя. Традиційно випускників покликали у доросле життя. Традиційно 

представники агропідприємств Кернел — «Хлібороб», представники агропідприємств Кернел — «Хлібороб», 
«Урожай», «Чорна Кам’янка», «Зоря», «Осіївське», «Урожай», «Чорна Кам’янка», «Зоря», «Осіївське», 
«Пальміра», а також Благодійного фонду «Разом «Пальміра», а також Благодійного фонду «Разом 
з Кернел» завітали на урочисті лінійки в підопічні з Кернел» завітали на урочисті лінійки в підопічні 

школи. Вітання від аграріїв приймали випускники із сіл школи. Вітання від аграріїв приймали випускники із сіл 
Кіровоградщини, Черкащини та Вінниччини. Кіровоградщини, Черкащини та Вінниччини. 

Як це було — читайте на шпальтах газети.Як це було — читайте на шпальтах газети.

 

Наявне населення Постійне населення

на 1 квітня 

2017 року

середня 

чисельність у 

січні — березні 

2017 року

на 1 квітня 

2017 року

середня 

чисельність у 

січні — березні 

2017 року

Україна 42 522 767 42 553 656 42 353 130 42 384 019

Вінницька обл. 1 586 601 1 588 479 1 579 516 1 581 394

Кіровоградська обл. 963 552 964 654 957 137 958 239

Одеська обл. 2 384 403 2 385 459 2 373 343 2 374 399

Черкаська обл. 1 228 697 1 229 952 1 225 068 1 226 323
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 КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ 
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У травні на підставі внесених 26 квітня 2017 року Урядом змін у Постанову № 848 

«Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива» в Україні вступила в дію нова програма житлових субсидій.

ховуватиметься розмір допомоги, 
збільшується з 49 кв. м до 75 кв. м.

Нововведення на 
користь тих, хто 
проживає в садовому 
будинку

Багато осіб не зареєстровані, 
але проживають у садових будинках 
чи дачних кооперативах і сплачу-
ють комунальні послуги. Раніше такі 
люди не могли претендувати на суб-
сидію, позаяк не мали там офіцій-
ної реєстрації. З травня 2017-го за 
рішенням Комісії з питань соціаль-
ного захисту населення, яка діє при 
управліннях соцзахисту, такі сім’ї 
зможуть оформлювати субсидію, 
що фінансуватиметься за рахунок 
місцевих бюджетів.

Зміни в опалювальний 
період

Якщо раніше субсидія на опалю-
вальний сезон призначалася з 1 жов-

тня до 30 квітня і перераховувалася 
відповідно до рішення органів міс-
цевого самоврядування або органів 
виконавчої влади про дату початку 
та закінчення опалювального сезо-
ну, то у 2017-2018 рр. для користу-
вачів централізованого опалення 
залишається прив’язка до відповід-
них рішень органів місцевого само-
врядування або органів виконавчої 
влади, а для тих, у кого індивідуальне 
опалення, субсидія нараховується з 
15 жовтня до 15 квітня.

Кому повторно 
необхідно подавати 
документи на 
оформлення субсидії?
Заяву та Декларацію про доходи 

заново треба подавати сім’ям, 

які:

 орендують помешкання;
 мають зміни у складі сім’ї (хтось 

прописався чи виписався);
 хочуть отримати субсидію на 

тверде паливо.

 НА ЧАСІ!

ДОСТУПНI ЛIКИ: ЯК ОТРИМАТИ ПРЕПАРАТИ 
В АПТЕКАХ БЕЗКОШТОВНО

Віднедавна в аптеках України можна безкоштовно або з невеликою доплатою отримати деякі медичні препарати. 

Це передбачено урядовою програмою «Доступні ліки». Читачі газети «У кожен двір» звернулися з проханням роз’яснити 

умови програми. До Вашої уваги — відповіді на найбільш хвилюючі запитання з цього приводу.

Перелік безкоштовних ліків
До списку «Доступних ліків» увійшли 

препарати від серцево-судинних 

захворювань, бронхіальної астми та 

діабету ІІ типу. У цьому переліку —

157 лікарських засобів.

Нижче публікуємо міжнародні непатен-
товані назви ліків, які можна одержати в ап-
теках безкоштовно або з доплатою.

Серцево-судинні захворювання:
 Аміодарон (Amiodarone)
 Амлодипін (Amlodipine)
 Атенолол (Atenolol)
 Верапаміл (Verapamil)
 Гідрохлортіазид (Hydro-chlorthiazide)
 Спіронолактон (Spironolactone)
 Фуросемід (Furosemide)
 Дигоксин (Digoxin)
 Еналаприл (Enalapril)
 Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)
 Карведилол (Carvedilol)
 Клопідогрель (Clopidogrel)
 Метопролол (Metoprolol)
 Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)
 Симвастатин (Simvastatin)
 Бісопролол (Bisoprolol)

Бронхіальна астма:
 Беклометазон (Beclometasone)
 Будесонід (Budesonide)
 Сальбутамол (Salbutamol)

Діабет II типу:
 Метформін (Metformin)
 Гліклазид (Gliclazide)

Правильний рецепт від лікаря

Отримати безкоштовні ліки в аптеці можна 
лише за рецептом від лікаря. У рецепті має бути 
вказана непатентована назва – МНН, зазначена в 
Реєстрі лікарських засобів.

Зауважимо, є конкретна форма рецепту, в ін-
шому вигляді в аптеках документ не приймуть.

«Не має бути жодних кольорових папірців, стіке-
рів і тим паче фірмових бланків від фармацевтичних 
компаній. Лише офіційний бланк і тільки правильний 
рецепт. І саме так він має виглядати», — зазначила 
міністр охорони здоров’я Уляна Супрун.

Ось такий вигляд повинен мати Ось такий вигляд повинен мати 

правильний рецепт від лікаряправильний рецепт від лікаря

Такий вигляд має зразок наклейки для Такий вигляд має зразок наклейки для 

аптеки, що бере участь у програміаптеки, що бере участь у програмі

Який фахівець повинен виписати рецепт і скільки він 
діятиме?

Рецепт діятиме 30 днів. Коли цей термін закінчується — потрібно йти до ліка-
ря за новим рецептом. У майбутньому МОЗ планує збільшити термін дії рецептів 
до трьох місяців. Рецепти можуть виписувати лікарі як із державних установ, так і 
з приватних. Не має значення, який саме медпрацівник виписує рецепт, це може 
бути і терапевт, і кардіолог, і сімейний лікар.

У яких аптеках можна отримати безкоштовні ліки?

Лише в тих, які приєдналися до програми «Доступні ліки». На таких закладах 
ви побачите спеціальну позначку.

Такий вигляд має зразок наклейки для аптеки, що бере участь у програмі:

Від чого залежить, чи ліки безкоштовні, 
чи з доплатою?

У списку ліків від МОЗ є препарати різних торгових марок, які мають одну й 
ту саму діючу речовину. В аптеці пацієнт сам може вибрати торгову марку. Якщо 
він обере препарат з найменшою вартістю, то отримає його безкоштовно, за 
дорожчі ліки йому доведеться заплатити різницю між ціною товару з наймен-
шою вартістю й обраного ним.

Це не означає, що ліки є безкоштовними, просто їхню вартість повністю або 
частково оплачує держава. На 2017 рік уряд виділив 500 млн гривень на цю про-
граму.

Що робити, коли в аптеці немає перерахованих ліків?

У разі, якщо в аптеці закінчилися вищезазначені ліки, МОЗ пропонує заче-
кати, поки препарати надійдуть у заклад, або ж звернутися в іншу аптеку. Також 
пацієнт може обрати іншу торгову марку та доплатити різницю.

Чи можна отримати перераховані ліки без рецепта?

Безкоштовно — не можна. Якщо у вас немає рецепта, ви можете придбати 
ліки за свій рахунок у будь-якій аптеці. Але в такому разі аптека не матиме підстав 
для того, щоб відпустити даний лікарський засіб безкоштовно або зі знижкою.

ПОЧАЛА ДIЯТИ ОНОВЛЕНА ПРОГРАМА ЖИТЛОВИХ СУБСИДIЙ

Про що потрібно 
інформувати фахівців 
соцзахисту?

Протягом місяця отримувачі 

субсидії повинні проінформувати 

органи соціального захисту на-

селення про такі зміни, як:

 склад зареєстрованих у житлі 
(хтось виписався чи прописався);

 соціальний статус членів сім’ї 
(хтось звільнився або влаштувався 
на роботу, став пенсіонером);

 здійснення одноразової 
покупки, яка перевищує 
50 тисяч гривень;

 набір комунальних послуг (від-
мовилися від централізованого па-
лення та перейшли на індивідуальне 
або навпаки).

На основі змін органи соці-
ального захисту населення 
проведуть перепризначення 

субсидій на наступний рік та роз-
рахують її розміри на літній період, а 
з жовтня — на новий опалювальний 
сезон.

Повторно подавати документи 
на оформлення допомоги необхідно 
буде лише тим, хто орендує житло 
та у кого відбулися зміни у складі 
сім’ї. Для решти субсидіантів пере-
рахунок проведуть автоматично, 
без повторного звернення.

Збільшується 
соціальна норма для 
непрацездатних

Для пенсіонерів, інвалідів, інших 
людей, які не працюють з об’єктив-
них причин, Уряд збільшує соціаль-
ну норму, за якою надається житло-
ва субсидія.

Якщо в помешканні проживає 
одна-дві непрацездатні людини, 
соціальна норма, за якою їм розра-
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ЯКIСНОГО ДОЗВIЛЛЯ ДIТЕЙ
Літо для підростаючого покоління села Радчиха (Катеринопільський р-н, Черкаська обл.) 

розпочалося з гарної новини. На території біля місцевого Будинку культури з’явився новий 

спортивний майданчик, а у фойє закладу — тенісний стіл. Цей проект для селян профінансувало 

підприємство «Зоря» (Кернел) та Благодійний фонд «Разом з Кернел». Бюджет витрат Компанії склав 

майже 40 тис. грн. Встановлювали майданчик силами громади.

–Ще на початку року під 
час зустрічі з пред-
ставниками Кернел 

селяни виступили з пропозицією 
облаштувати спортивний майдан-
чик, — розповідає староста села 
Валерій Гончар. — Аграрії тоді по-
обіцяли посприяти і, як бачите, 
дотримали слова. Завдяки цьому 
літнє дозвілля для майже соро-
ка найменших жителів села стане 
ще цікавішим і кориснішим. Адже 
спорт — це здоров’я. Підкреслю, 

що торік «Зоря» (Кернел) та Благо-
дійний фонд направляли кошти на 
встановлення дитячого майданчи-
ка — зони відпочинку для малечі 
(Кернел спрямував на цей проект 
понад 31 тис. грн. — Ред.). Ми дуже 
вдячні Компанії за таку важливу до-
помогу та всебічну підтримку соці-
альної сфери села.

Додамо, що раніше підприєм-
ство «Зоря» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» неодноразово підтримува-
ли місцевий ДНЗ «Світлячок». Сюди 

було придбано принтер, морозиль-
ну камеру, встановлено нові двері 
тощо. У Будинок культури закуплено 
сучасний ноутбук, реконструйовано 
твердопаливний котел. Не раз у ФАП 
закуповувалися медикаменти пер-
шої необхідності. А ще у всіх трьох 
установах за фінансування Кернел 
провели заміну електролічильників. 
Крім того, аграрії допомагали впо-
рядковувати сільські дороги та про-
водити реконструкцію вуличного 
освітлення.

КУЛЬТУРНА СКАРБНИЧКА ГОЛОВАНIВЩИНИ 
ПОПОВНИЛАСЯ ЗАВДЯКИ КЕРНЕЛ

Від розвитку культурного простору кожного району та області 

залежить зростання та процвітання України. Тому сфера 

культури була й залишається важливою, особливо якщо 

говорити про сільські території.

«Фінансування культу-
ри завжди було не-
простим і болючим 

питанням, — розповідає Тетяна 
Піщик, керівник відділу культури, 
туризму та культурної спадщи-
ни Голованівської РДА (Кірово-
градська обл.). — І хоча наразі 
місцева влада фінансує даний 
напрям, проте ряд проблем вима-
гає залучення додаткових коштів. 
А культурна сфера сіл потребує 
всебічної підтримки. У цій справі 
нам допомагає орендар землі, під-
приємство «Хлібороб», що входить 
до складу компанії Кернел. Аграрії 
з розумінням підійшли до нашого 
прохання та відгукнулися на нього, 
надавши реальну допомогу».

17 травня цінні подарунки 
від підприємства «Хлібороб» 
(Кернел) та Благодійного фон-
ду «Разом з Кернел» отримали 
місцеві культурні заклади. Зок-

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — найбільша агропромис-

лова Компанія в Україні та СНД. Компанія 
є ключовим виробником і постачальни-
ком соняшникової олії на внутрішньому 
ринку і найбільшим українським експор-
тером олії та шроту, а також основним 
експортером зернових культур із Чорно-
морського регіону. Торговельні марки 
Кернел: «Щедрий дар», «Стожар», «Чу-
мак Домашня», «Чумак Золота». Кернел 
щорічно підтверджує незаперечне лі-
дерство за всіма напрямками діяльності в 
регіонах присутності і світових рейтингах. 
З 2007 року акції Компанії торгуються на 
Варшавській фондовій біржі. У 2011 році 
IPO Кернел було визнано найкращим 
у країнах Центральної та Східної Євро-
пи за всю історію цієї біржі. У 2015-му 
Кернел — найкраща іноземна Компа-
нія серед країн Центральної та Східної 
Європи.

З 2010 року Кернел активно роз-
виває аграрний напрямок діяльності —
сільгоспвиробництво. Майже 400 тис. га
родючої землі обробляють досвідчені 
фахівці з використанням інноваційних 
технологій і найкращої сучасної техніки. 
З того ж часу проводиться тісна співп-
раця з громадами сіл та малих міст на 
території присутності агропідприємств 
Кернел. Основна мета — фінансово-
матеріальна підтримка громадських 
ініціатив, соціальної сфери населених 
пунктів з метою підвищення рівня життя 
та добробуту населення. У 2013 році всі 
соціальні ініціативи Компанії об’єднані 
в програму підтримки територіальних 
громад «Разом з Кернел». Для реалізації 
цієї програми агропідприємства Ком-
панії створили однойменний Всеукра-
їнський Благодійний фонд «Разом з 
Кернел».

У Черкаській області Компанія обро-
бляє землі в Катеринопільському, Таль-
нівському, Уманському, Маньківському, 
Золотоніському, Драбівському районах 
та представлена підприємствами «Зо-
ря», «Чорна Кам’янка», «Пальміра». На 
Кіровоградщині та Вінниччині Кернел 
орендує землі в Голованівському й 
Бершадському районах (підприємства 
«Урожай», «Хлібороб», «Осіївське»). В 
Одеській області інвестор представле-
ний підприємством «Агросервіс», що 
обробляє поля в Ананьївському районі 
області. На вказані підопічні території по-
ширюються й соціальні програми Благо-
дійного фонду.

рема, Будинку культури села 
Грузьке кернелівці презентували 
ноутбук, а БК села Троянка — су-
часну музичну апаратуру. Ком-
панія витратила на проект понад 
34 тис. грн. Вручили ці обновки 
осередкам культури Володимир 
Котелевський, Керівник регіо-
нального управління «Хлібороб» 
(Кернел), та Любов Капелюшна, 

Керівник відділу соціальної полі-
тики Кернел у регіоні.

Ініціатива Кернел є черговим 
свідченням того, що Компанія 
розуміє потреби та допомагає 
вирішувати проблеми установ со-
ціальної сфери сіл Голованівщи-
ни. Відтак мати такого соціально 
відповідального орендаря та по-
мічника для місцевої громади, без 

перебільшення, вкрай важливо.
«Ми щиро вдячні підприєм-

ству «Хлібороб» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел» за розуміння 
проблем культури, матеріальну 
підтримку та допомогу, — каже 
Тетяна Піщик. — Сподіваємося 
на подальшу співпрацю, адже 
роботи на культурній ниві Голо-
ванівщини — непочатий край».

НА В’ЇЗДАХ У СЕЛА З’ЯВИЛИСЯ ВIТАЛЬНI ЗНАКИ
Як презентувати село для гостей і тих громадян, які приїжджають сюди в справах або з метою 

провідати родичів? Можливо, для когось така поїздка стане маленькою подорожжю в минулу 

молодість та юність?

Нещодавно подібним пи-
танням задалися мешкан-
ці сіл Перегонівка, Кру-

теньке, Семидуби та Клинове, 

що в Голованівському районі Кі-
ровоградщини. Спільно з пред-
ставниками підприємства «Хлі-
бороб» (Кернел) вони взялися 

втілювати в життя ідею створен-
ня візитної картки своїх населе-
них пунктів. Саме так на в’їздах 
у вказані села з’явилися вітальні 

знаки. На проект витрачено май-
же 20 тис. грн.

Лариса Миколаївна Фурман, 
сільський голова Семидубів, вва-
жає, що це справді гарна ідея. 
Адже на під’їздах до більшості на-
селених пунктів подібні знаки не 
змінювалися десятками років, а 
деякі з них нині мають зовсім не-
привабливий вигляд.

— Подібною ситуація була й 
у нас, — коментує Лариса Мико-
лаївна. — Раніше при в’їзді гос-
тей зустрічав старий знак. Тепер 
це яскрава вивіска, яка має зна-
чно естетичніший вигляд. Варто 
зробити акцент ще й на тому, що 
з кернелівськими аграріями ми 
маємо гарний досвід співпраці. 
Вони по можливості підтримують 
соціальні установи села, допома-
гають у благоустрої, обкошуванні 
сільських територій, розчистці до-
ріг від снігу. Дякуємо за те, що не 
стоять осторонь життя громади та 
вирішення наших проблем.

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

Кернел» профінансували проект із виготовлення Кернел» профінансували проект із виготовлення 

спортивного майданчика для жителів села Радчиха спортивного майданчика для жителів села Радчиха 

(Катеринопільський р-н, Черкаська обл.)(Катеринопільський р-н, Черкаська обл.)

Колективи Будинків культури сіл Грузьке та Троянка (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.) Колективи Будинків культури сіл Грузьке та Троянка (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.) 

отримали від підприємства «Хлібороб» (Кернел) і БФ «Разом з Кернел» корисні подарунки –отримали від підприємства «Хлібороб» (Кернел) і БФ «Разом з Кернел» корисні подарунки –

ноутбук та музичну апаратуруноутбук та музичну апаратуру

Ось  такі вітальні знаки з’явилися у селах Голованівщини (Кіровоградська обл.) Ось  такі вітальні знаки з’явилися у селах Голованівщини (Кіровоградська обл.) 

 за фінансової підтримки підприємства «Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел»  за фінансової підтримки підприємства «Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
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  ВІДЛУННЯ СВЯТА

МЕЛОДIЯ ОСТАННЬОГО      ДЗВОНИКА
Ось і промайнув ще один навчальний рік. В усіх українських 

школах пролунали Останні дзвоники, які сповістили учнів про 

початок літніх канікул, а випускників — покликали в доросле життя. 

Традиційно представники компанії Кернел та Благодійного фонду 

«Разом з Кернел» завітали на урочисті лінійки в підопічні школи.

Вітання від кернелівців приймали випускники з сіл Кіро-
воградщини, Черкащини та Вінниччини. Компанія пре-
зентувала випускникам корисні подарункові набори, 

надавала адресну допомогу. Загальний бюджет витрат склав 
майже 40 тис. грн. Своїми враженнями від свята поділилися 
директори шкіл, очільники сільських рад та батьки.

КОМЕНТАР 

Олена Олександрівна Новікова, директор Семидубської ЗОШ (Голованівський 
р-н, Кіровоградська обл.)

«Хочу подякувати підприємству «Хлібороб» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел» за співпрацю від педагогічного та батьків-
ського колективів школи. Ми задоволені тим, що аграрії не 
залишають поза увагою наші звернення та потреби закладу. 
Компанія направляла кошти на організацію харчування учнів, 
допомагала з транспортом для поїздок, придбала принтер. До 
свята Останнього дзвоника школі вручено спортивний інвен-
тар, а наші одинадцятикласники побували на екскурсії в парку 
«Софіївка» в Умані. У найближчих планах — відзначити разом 
з Кернел випускний вечір. Знаю, що Компанія вже підготува-
ла подарунки для випускників. Маю надію, що в майбутньому 
наша співпраця активізується та поглибиться».

КОМЕНТАР 

Олег Олексійович Петрук, директор Осіївської ЗОШ 
(Бершадський р-н, Вінницька обл.)

«Щороку до Останнього дзвоника представники підприємства 
«Осіївське» (Кернел) та Благодійного фонду «Разом з Кернел» 
презентують нашим випускникам подарунки. Не став винятком 
і цей рік. Семеро випускників отримали комплекти рушників і 
солодощі. Зауважу, що Компанія по можливості допомагає за-
кладу. Раніше направляли кошти для встановлення вікон, для 

ремонту ґанку, також було придбано бензопилу. У перспективі 
плануємо залучити кошти від аграріїв для проведення поточ-
них літніх ремонтів. Дякуємо за допомогу та підтримку».

КОМЕНТАР 

Ніна Олексіївна Рябуха, голова с. Кропивна (Золотоніський р-н, Черкаська обл.)

«Завдяки фінансовій підтримці підприємства «Пальміра» (Кер-
нел) та БФ «Разом з Кернел» ми відзначили одразу три свята. 
До Останнього дзвоника за кошти Компанії придбали пода-
рунки для 29 учнів — відмінників навчання, учасників олімпіад, 
учасників конкурсу захисту наукових робіт Малої академії наук 
України та випускників. До свята прощання з садочком семеро 
майбутніх першокласників теж отримали подарунки від керне-
лівців. Крім того, до Дня захисту дітей для вихованців дитячо-
го будинку загальноосвітнього напряму, який функціонує на 

території нашого села, було придбано солодощі. Дуже вдячні 
Компанії за турботу та увагу до наших дітей».

КОМЕНТАР 

Олександр Павлович Раснюк, житель села Клинове (Голованівський р-н, 
Кіровоградська обл.)

«Цьогоріч мій син Роман став випускником. На святі Останньо-
го дзвоника йому та його однокласникам представники під-
приємства «Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» пре-
зентували дорожні сумки з логотипом Компанії. Вважаю, що 
це корисний подарунок, адже попереду в них — студентське 
життя, і така річ неодмінно стане у пригоді. А ще хочу побажати 
кожному випускнику успіхів. Нехай усі їхні плани стосовно май-
бутнього вступу до вишів та дорослого життя стануть реальніс-
тю, а мрії — здійснюються. У добру путь!»

  ЦІКАВІ ПОДІЇ

31 випускник школи відвідав це чудове місце  від-
починку. Його без сумніву можна назвати пер-
линою світового масштабу. Своєю красою, ви-

шуканістю та мальовничістю «Софіївка» не поступається 
найкращим зразкам садово-паркового мистецтва світу: 
Версальському палацовому парку, Потсдамському коро-
лівському парку Сан-Сусі, петергофським садам і паркам. 
Діти провели тут цілий день.

Поїздка до «Софіївки» залишила 

чимало позитивних вражень у на-

ших серцях. Цей час ми провели ціка-

во та корисно. Вдосталь поспілкувалися з однокласниками, із 

якими вже завтра наші життєві шляхи розійдуться. А ще — зро-

били чимало яскравих пам’ятних світлин, які стануть чудовим 

доповненням до шкільних  фотоальбомів. Дякуємо Кернел 

за приємні миті!

Анна Дем’яненко, випускниця Межирічківської ЗОШ

ЕКСКУРСIЯ В ПОДАРУНОКЕКСКУРСIЯ В ПОДАРУНОК  
Для випускників навчальних закладів сіл 

Журавлинка, Наливайка, Межирічка, Грузьке, 

Клинове, Семидуби (Голованівський р-н, 

Кіровоградська обл.) підприємство «Хлібороб» 

(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» до свята прощання 

зі школою зробили ще один подарунок —

організували екскурсію до Національного 

дендрологічного парку «Софіївка», що в місті Умані.

Завдяки турботі Кернел ми провели насичений день в 

уманській «Софіївці». Спілкувалися, фотографувалися, 

каталися на катамаранах, а ще придбали чимало  сувенірів 

на пам’ять. Не менш приємно було отримати від Компанії до 

Останнього дзвоника й дорожні сумки, які нам, майбутнім 

студентам, дуже знадобляться. Вдяч-

ні за гарний настрій та можливість ра-

зом зі шкільною родиною провес-

ти дозвілля.

Олена Мельник, 

випускниця Наливайківської ЗОШ

Випускники сіл Випускники сіл 

Межирічка, Межирічка, 

Грузьке, Клинове, Грузьке, Клинове, 

Наливайка Наливайка 

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

Кіровоградська обл.) Кіровоградська обл.) 

дякують дякують 

підприємству «Хлібороб» підприємству «Хлібороб» 

(Кернел) (Кернел) 

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

за подарунки за подарунки 

до свята до свята 

Останнього Останнього 

дзвоникадзвоника

Випускники школи села Осіївка (Бершадський р-н, Випускники школи села Осіївка (Бершадський р-н, 

Вінницька обл.) отримали подарункові набори від компанії Вінницька обл.) отримали подарункові набори від компанії 

Кернел та БФ «Разом з Кернел»Кернел та БФ «Разом з Кернел»
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  ДОБРІ СПРАВИ

«МИ МАТIР НАЗИВАЄМО 
СВЯТОЮ...»

Саме така атмосфера, 
що променилася світ-
лом добра, панувала 

під час гостин представників 
компанії Кернел та Благодій-
ного фонду «Разом з Кернел» 
у дитячих садочках підопічних 
сіл. Так, працівники підприєм-
ства «Зоря» (Кернел) здійсни-
ли візити до ДНЗ сіл Лисича 
Балка, Петраківка, Радчиха, 
що в Катеринопільському рай-
оні Черкащини. Підприємство 
«Хлібороб» (Кернел) при-
вітало зі святом вихованців 
десяти осередків дитинства 
Голованівського району Кі-
ровоградщини. Приємні по-
дарунки отримали дітки з сіл 
Вікторівка та Чорна Кам’янка 
Маньківського району Чер-
кащини, а також із Осіївки та 
Малої Киріївки Бершадського 
району Вінниччини. Деталі —
у коментарях.

КОМЕНТАР 

Валентина Малиновська, 
завідувач ДНЗ «Сонечко» 
с. Грузьке (Голованівський р-н, 
Кіровоградська обл.)

«У День захисту дітей пред-
ставники підприємства «Хлі-
бороб» (Кернел) та БФ «Ра-
зом з Кернел» завітали на наш 
поріг для того, щоб привітати 
малечу зі святом. Презенту-

вали інтерактивні розвиваль-
ні набори. За що ми їм щиро 
вдячні! Додам, що Компанія 
не вперше приділяє закладу 
увагу. Минулої осені направ-
ляли кошти на облаштування 
пісочниці, а тепер завезли й 
сам пісок. Допомагають і в 
організації харчування, а ще 
закупили для випускників ДНЗ 
портфелі. Їх буде вручено під 
час випускного вечора».

КОМЕНТАР 

Наталія Дашівець, 
директор Лисичобалківського НВК 
(Катеринопільський р-н, 
Черкаська обл.)

«Педагогічний та батьків-
ський колективи, а також 
самі дітки приємно вражені 
увагою підприємства «Зоря» 
(Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел». Завдяки підтрим-
ці Компанії ми змогли гар-
но відзначити як Останній 
дзвоник, так і День захисту 
дітей. До свята прощання із 
школою всі наші випускни-
ки отримали адресну допо-
могу від Кернел, а найкращі 
учні — відмінники навчання, 
учасники та переможці олім-
піад, спортивних змагань, 
творчих конкурсів — пода-
рунки, на придбання яких ко-
шти виділяли також аграрії. 

А 1 червня до нас завітала 
Алла Сімак, фахівець із зе-
мельних та соціальних питань 
підприємства «Зоря» (Кер-
нел) та вручила  вихованцям 
дошкільної групи розви-
вальні ігри, конструктори для 
того, щоб діткам у садочку 
було ще цікавіше. Зазначу, 
що саме Алла Станіславівна 
є в нас частим гостем, вона 
завжди поруч. Дякуємо кер-
нелівцям за добро!»

КОМЕНТАР 

Микола Свирида, 
директор Чорнокам’янського НВК 
(Маньківський р-н, Черкаська обл.)

«Цього року для найменших 
жителів села Чорна Кам’янка, 
учнів школи та дошкільнят, 
було проведено свято з наго-
ди Дня захисту дітей. Підтри-
мали захід представники під-
приємства «Чорна Кам’янка»
(Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел». Саме вони вручили діт-
кам солодощі — морозиво та 
цукерки, а також спортивний 
інвентар для літнього дозвіл-
ля під час функціонування 
пришкільних таборів. Акцією 
охоплено близько 70 діток. 
Наразі ми готуємося до ви-
пускного вечора, для прове-
дення якого також плануємо 
залучити кошти Кернел».

У селі Старі Бабани (Уманський р-н, 
Черкаська обл.) День матері відзна-
чили хоча й трошки пізніше, проте з 

не меншою повагою та любов’ю. Очільни-
ця села Валентина Сергіївна Мельниченко 
розповідає, що було прийнято рішення 
об’єднати дві події — урочистості до Дня 
матері та щорічний звітний концерт колек-
тиву художньої самодіяльності.

— Відтак спільний захід ми провели 
25 травня, — уточнює наша співрозмовни-
ця. — А завдяки фінансовій підтримці агро-
формувань регіону, зокрема й підприєм-
ства «Чорна Кам’янка» (Кернел), ми змогли 
організувати для матерів корисні подарун-
ки — комплекти рушників, — Загалом під 
час свята на сцену піднялися 39 місцевих 
мешканок: багатодітних матерів, матерів-
героїнь, матерів учасників АТО. Цікавий 
концерт для них був організований силами 
художньої самодіяльності села, учнів шко-
ли, а також творчих колективів із сусідніх 
сіл Танське та Дмитрушки.

Традиційно у травні українці 

відзначають День матері. 

Свято дорогих, милих, працелюбних, 

ніжних і терплячих жінок. 

Адже мама — найдорожча на світі 

людина. Вона завжди радіє успіхам 

своїх дітей, підтримує їх у важку 

хвилину, щиро турбується про кожен 

пройдений крок.

Уже традиційно 1 червня відзначається Міжнародний 

день захисту дітей — чудове свято радості та надії. 

Коли дитина оточена любов’ю, відчуває сердечне тепло 

й турботу, тоді вона дивиться на світ щасливими очима, 

помічаючи найтонші відтінки веселкових барв, а в її душі 

проростають найкращі почуття.

  ФОТОФАКТ У День захисту дітей 

на підприємствах компанії Кернел проходили 

дні відкритих дверей для маленьких 

кернелівців. Гості з цікавістю знайомилися 

зі всіма аспектами сільськогосподарської 

діяльності. Окрім екскурсій, для них було 

організовано чимало цікавого — конкурси, 

вікторини та багато-багато солодощів. 

До Вашої уваги — фотозвіт зі свята на 

підприємстві «Пальміра» (Кернел).

Вихованці дитячих закладів сіл Наливайка Вихованці дитячих закладів сіл Наливайка 

та Межирічка (Голованівський р-н, та Межирічка (Голованівський р-н, 

Кіровоградська обл.) дякують підприємству Кіровоградська обл.) дякують підприємству 

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

за подарункиза подарунки

У День захисту дітей представники У День захисту дітей представники 

підприємства «Зоря» (Кернел) та підприємства «Зоря» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел» завітали до дитячих БФ «Разом з Кернел» завітали до дитячих 

садочків сіл Лисича Балка й Петраківка садочків сіл Лисича Балка й Петраківка 

(Катеринопільський р-н, Черкаська обл.)(Катеринопільський р-н, Черкаська обл.)

День захисту дітей разом із Кернел відзначали День захисту дітей разом із Кернел відзначали 

учні Чорнокам’янського НВК (Маньківський р-н, учні Чорнокам’янського НВК (Маньківський р-н, 

Черкаська обл.)Черкаська обл.)

Малеча з села Вікторівка (Маньківський р-н, Черкаська обл.)Малеча з села Вікторівка (Маньківський р-н, Черкаська обл.)

отримала до свята подарунки від підприємства «Чорна отримала до свята подарунки від підприємства «Чорна 

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

Кадри зі святкування Кадри зі святкування 

Дня матері в селі Старі Бабани Дня матері в селі Старі Бабани 

(Уманський р-н, Черкаська обл.)(Уманський р-н, Черкаська обл.)

ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДIТЕЙ СВЯТКУВАЛИ РАЗОМ



Учні Клинівської ЗОШ (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.) Роман Раснюк, 
Ярослав Воєділов, Руслан Григоренко, Ярослав Корчевний, Павло Білоус, Сергій Лі-
ходєєв, Максим Тимощук, Олександр Саваренюк, Іван Кравцан, Микита Кривоус, 
Ірина Андрійчук, Олександра Андрійчук оригінально підійшли до виконання роботи. 
Автори намагалися розширити знання про виробничу діяльність Кернел, а також до-
вести, що майбутнє агробізнесу України — саме за ними. Оскільки більшість  батьків 
цих дітей працює на підприємстві «Хлібороб» (Кернел) або ж так чи інакше пов’язана 
із сільськогосподарською справою.

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.
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  ПРОФЕСIОНАЛИ

Ніна Василівна СавінаНіна Василівна Савіна
 Посада: технік-землевпорядник на підприємстві «Пальміра» (Кернел), Черкаська обл.Посада: технік-землевпорядник на підприємстві «Пальміра» (Кернел), Черкаська обл.

 Стаж роботи в Компанії: 4 рокиСтаж роботи в Компанії: 4 роки

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

«Із підприємством «Пальміра» (Кернел) я знайома давно. Раніше я працювала тут на позиції обліковця земельних паїв, 
потім, після незначної перерви та проходження конкурсу на іншу вакансію — техніка-землевпорядника, знову розпочала 
тут свою професійну діяльність. Наразі веду облік договорів оренди землі та витрат, пов’язаних із оформленням цих до-
кументів, а також контролюю правильність нарахування та виплати ОП згідно з умовами договору. На цій посаді голов-
не — вміння вести облік як кожного договору окремо, так і земельного банку в цілому, адаптуватися до постійних змін та 
вдосконалень у роботі. Адже потрібно слідкувати за великим обсягом інформації та одночасно встигати навчатися, роз-
виватися. А ще важливо вміти правильно донести до орендодавця всі переваги співпраці з Кернел. Адже наша Компанія —
чи не єдина, яка гарантує власнику земельних наділів виконання всіх зобов’язань і виконує їх. Стабільність — це перевага 
Кернел, козир як для пайовиків, так і для працівників Компанії. Тут можна будувати кар’єру, бути затребуваним і корисним, 
варто лише мати бажання та прагнути цього. Вважаю, якщо в житті  людини є баланс між усіма сферами — роботою, роди-
ною, відпочинком тощо, то таку людину впевнено можна назвати успішною».

  ВУСТАМИ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ

На адресу компанії Кернел та редакції газети «У кожен двір» надійшло чимало цікавих і значущих робіт від учасників 

конкурсу «Агробізнес майбутнього разом з Кернел». На жаль, одразу ознайомити Вас зі всіма доробками немає змоги. 

Тому ми розповідатимемо Вам про них «порційно».

АГРОБIЗНЕС МАЙБУТНЬОГО РАЗОМ З КЕРНЕЛ

Наш рідненький дідусь Мій тато — найкращий

«Ми дуже любимо свого дідуся. 
Він завжди готовий прийти на 

допомогу, бо він розумний, мужній 
та рішучий чоловік. 

Наш дідусь — комбайнер. 
На роботі його з повагою 
називають по батькові, 

Олександром Олексійовичем. Він з 
відповідальністю ставиться до всіх 

своїх завдань. Тож у нас 
є причини пишатися дідусем».

Іван Кравцан, Олександр Саваренюк

«Мій тато, Олександр Павлович 
Раснюк, дуже серйозний. З 

ним жарти погані. Але в той 
самий час він справедливий, 

просто так карати нікого не 
стане. Працює трактористом. 

Це дуже важлива й цікава 
професія, яка вимагає 

великої сили волі, терпіння й 
витримки. Я дуже схожий на 

батька, так каже мама».
Роман Раснюк

АГРАРНИЙ НАПРЯМ ОЧИМА УЧНIВ ШКОЛИ СЕЛА БАЙТАЛИ
Із проекту 
Анастасії Бондар
«Наша країна посідає перше місце у світі 
за показником експорту олії. На другому 
місці — виробництво зерна. Так, у 2016 ро-
ці Україна збільшила експорт зернових 
культур до рекордного показника — 
39 млн т (на 13%). У найневдаліші для на-
шої економіки роки — у кінці 1990-х — на 
початку 2000-х у нашій державі збирали 
всього 38-39 млн т зерна, а тут ми має-
мо такий високий показник самого лише 
експорту. До речі, за сприятливих умов у 
2017 році Україна може експортувати ще 
більше — до 41 млн т олії».

Світлана Василівна Мойсєєва, 

директор Байталівського НВК:

«Насамперед хочу сказати, що проведення 
подібних конкурсів, особливо серед сільських 
дітей, які виросли близько до землі та яким 

змалку прищеплено повагу та любов до праці, 
має позитивний ефект. Вихованці нашого 

закладу Анастасія Бондар та Вікторія Синиця 
представили дві цікавих роботи. Ці дівчата 
є достойними та старанними ученицями, 

активними учасницями багатьох конкурсів 
різних рівнів. Вони завжди відповідально 

підходять до виконання завдань і доручень. 
А їхні батьки працюють на підприємстві 
«Агросервіс» (Кернел) механізаторами. 

Гадаю, це також справило вплив на участь у 
конкурсі. Хочу подякувати Кернел за надану 
нашим діткам можливість проявити себе, а 
самим дівчаткам, звісно, за те, що вкотре 

захистили честь школи».

Із проекту Вікторії Синиці 

«Сучасне сільськогосподарське підприємство — це унікальна система, налаштування якої 
не менш складне, ніж налаштування музичного інструменту, адже фальшиве звучання на-
віть однієї струни чи клавіші спотворює загальне звучання твору. У сільському ж господар-
стві неефективна діяльність навіть однієї ланки (порушена логістика, застарілий спосіб 
контролю посівів, неякісна організація сховищ готової продукції тощо) може звести на-
нівець усю роботу. Сьогодні успіх у агробізнесі досягається лише шляхом впровадження 
передових технологій та бізнес-ідей, із використанням досвіду успішних компаній та роз-
робкою індивідуального плану розвитку».

ШКОЛЯРI З СЕЛА КЛИНОВОГО ПРО СIЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Ще два цікавих конкурсних проекти отримано від діток, які навчаються у 

навчально-виховному комплексі села Байтали (Ананьївський р-н, Одеська 

область), — Вікторії Синиці (учениця 6-го класу) та Анастасії Бондар (учениця 7-го 

класу). У своїх доробках дівчата старанно підійшли до вивчення теми сільського 

господарства та проаналізували перспективи його розвитку.
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ
  ГОСПОДАРЮ НА ЗАМІТКУ

 6 червня — Микити-Стовпника

Якщо на Микити піде дощ, очікуйте 
врожайний грибний сезон.

 7 червня — Івана Головатого

За давніми традиціями, цей день від-
водився для висаджування капустя-
ної розсади в ґрунт, також можна за-
вершити сівбу ярої пшениці. Гарний 
час для збирання лікарських трав.

 10 червня — Микити-Гусятника

Святий Микита вважається охорон-
цем гусей. Якщо цей день тихий, 
слід чекати доброго врожаю.

 11 червня — Федосії-

Колосниці

Вшановуючи пам’ять святої, наші 
предки помічали, що о цій порі почи-
нають колоситися зернові. Колись 
цього дня ходили на поля, щоб по-
дивитися на хліби й покататися по 
житу, примовляючи: «Рости, рости, 
трава, до лісу, а жито — до клуні».

 12 червня — Ісаакія 

Преподобного

У народі цей день прозвали Зміїним 
святом, адже кожна гадина, мовляв, 
збирається і йде на своє весілля. За 
повір’ям, знахарки принагідно шука-
ли зміїну шкіру, яку слід прикладати 
до очей на випадок хвороб. Вважа-
лося, щоб вилікуватися від лихоман-
ки, на шиї треба носити линовище 

гадюки. На Ісаакія добре збирати й 
цілющі трави.

 13 червня — Вознесіння

Із цим великим святом пов’язано 
чимало повір’їв, зокрема роса у цей 
день вважалася цілющою. А люди 
пов’язують цей день із повноправ-
ним переходом від весни до літа. 
Тож коли 13 червня хороша пого-
да — до врожаю. Якщо ж піде дощ 
на Вознесіння — то на Іллі (2 серпня) 
буде гроза.

 14 червня — Агапіта 

Печерського

Цей день присвячений пам’яті відо-
мого київського лікаря Агапіта, який 
свого часу вилікував Володимира 
Мономаха замоленою травою, яку 
передавав хворому через посильно-
го, адже сам дав обітницю ніколи не 
покидати свою печеру. У народі спо-
стерігали за погодою: якщо ранок 
похмурий — до врожаю жита.

 16 червня — Лук’яна-Гонивітра

Здавна цього дня було заведено 
спостерігати за вітром і робити про-
гнози по різних прикметах на май-
бутній врожай і погоду. «На Лук’яна, 
напередодні Митрофана, не лягай 
спати рано, а приглядайся, звідки 
вітер». Якщо вітер із півдня — на 
врожай ярих, північно-західний — 

буде сире літо, а ось східний може 
принести навіть хворобу. Коли ж на 
Лук’яна дощ — можете зібрати ба-
гато грибів.

 17 червня — Митрофана

На селі цей день — гарна нагода для 
вивезення на городи-поля органіч-
них добрив. Із 17 червня починають-
ся горобині, тобто найкоротші ночі у 
році.

 18 червня — Дорофія

На святого Дорофія, як і двома дня-
ми раніше, селяни спостерігали за 
вітром. Примічали: тепла і ясна по-
года — до великого зерна.

 19 червня — Іларіона Нового

У житті народу цей день здавна 
пов’язується із початком полоття 
льону, а також проса та інших куль-
тур.

 20 червня — Федота

За спостереженнями, приблизно 
цієї пори настає літня спека, налива-
ються колоски жита: «Святий Федот 
тепло дає — жито в золото вдягає». 
Ночі в цей час короткі, проте ясні та 
зоряні: «На Федота зоря руку по-
дає».

 21 червня — Федора 

Стратилата Літнього

У народі цей день ще називають Фе-
дора-Криничника, тож це слушний 

час, якщо треба визначити місце для 
копання криниці. На призначеному 
для криниці місці слід звечора по-
класти сковороду, а вранці при сході 
сонця подивитися: якщо дно ємності 
вкрите водою чи водяними струмоч-
ками, значить, місце визначено пра-
вильно. Цього ж дня влаштовують 
вечірні гадання на врожай і погоду.

 23 червня — Кирила Літнього

Із цим днем пов’язується астроно-
мічний початок літа. На літнє сон-
цестояння примовляють: «На Кири-
ла віддає сонечко землі всю силу».

 26 червня — Килини-

Гречишниці

На Килини селяни зрізали зі свіжого 
врожаю гречки жменьку і прикра-
шали нею ікони, а з минулорічних 
запасів — готували кашу, якою при-
гощали жебраків і прочан. Натомість 
останні вдячно бажали господарям 
доброго врожаю гречки.

 29 червня — Тихона

О цій порі багато співочих птахів 
змовкає, а сонце йде «тихіше». Ка-
жуть, у цей час птахи вигодовують 
своє потомство, а Земля зменшує 
швидкість обертання навколо Сон-
ця. Кінець посіву пізніх ярих культур: 
«Лист на дереві повний, так і сіяти 
повно».

 30 червня — Мануїла

Здавна народ помічав, що на небі 
з’являються яскраві спалахи. Бага-
то таких спалахів за ніч — провісник 
доброго врожаю. Як і напередодні, 
сонце йде повільніше, тож прика-
зують: «На Мануїла сонце застою-
ється».

 1 червня — Івана Довгого

У народі Іванів день прозвали дов-
гим, бо вважалося, що в цьому міся-
ці найдовші дні. За повір’ям, посіяні 
у цей день огірки виростуть довги-
ми.

 2 червня — Фалалія-Огірочника

День пам’яті святого Фалалія також 
вважається чудовою порою для сів-
би огірків.

 3 червня — Клечальна субота

Здавна до схід сонця вставали, щоб 
нарвати любистку, полину, чебрецю, 
татарзілля та любистку, а ввечері при 
заході сонця травами озеленювали 
оселю. Гіллям липи, клена та осики —
клечанням — прикрашали двері та 
ворота, щоб відігнати від оселі ві-
дьом. Прийнято поминати померлих 
родичів, щоб не було скрутно жи-
вим, коли з води виходять русалки 
та прокидаються мерці. Ось тому ця 
субота зветься також Русальною та 
Батьківською.

 4 червня — Трійця, 

Зелена неділя

Зелені свята знаменують закінчення 
весни, коли все на землі набираєть-
ся живлющих соків. Із трійцею пов’я-
зано багато прикмет, зокрема, якщо 
на Трійцю піде дощ, то буде багато 
грибів. А коли берізки — прикраси 
оселі на Зелене свято — через три 
дні ще будуть свіжими, то слід чека-
ти вологого сінокосу.

 5 червня — Леонтія-Конопля-

ника

День пам’яті Леонтія — важли-
ва пора у господарстві: час сіяти 
коноплі.

ЧЕРВЕНЬ ЛIТО РУМ’ЯНИТЬ
У народі здавна знають: «Червень тому зелениться, хто працювати не ліниться». Синоптики цього року 

обіцяють, що перший місяць літа буде здебільшого сухим та нерідко хмарним із проясненнями. 

А з давніми погодними прикметами вас ознайомить народний календар.

 ПРИКМЕТИ

«ПIДГОРТАТИ ЧИ НI? ОСЬ У ЧIМ ПИТАННЯ»
В українських реаліях сакраментальна Гамлетова фраза звучала 

б приблизно так… Мова йде, як Ви вже, мабуть, здогадалися, про 

картопляні плантації, підгортання яких, нарівні з сапанням, вже 

стало своєрідною традицією.

Навіщо підгортати 
картоплю?

Деякі городники, що воліють 
висаджувати картоплю під лопату, 
задаються питанням: чи слід її під-
гортати в цьому випадку, адже осно-
вна маса нижньої частини рослини 
знаходиться глибоко в землі. Остан-
нім часом необхідність у підгортанні 
картоплі ставлять під сумнів, нібито 
навіть проводилися дослідження, і 
була доведена мало не марність цьо-
го методу. Однак довгі роки практи-
ки доводять зворотне. Підгортання 
не тільки сприяє утворенню більшої 
кількості столонів, воно покращує 
структуру ґрунту, роблячи її більш 
пухким і повітропроникним. Особли-
во це актуально при обробітку кар-
топлі на щільних і вологих ґрунтах. 
Проводячи підгортання своєчасно і 
правильно, Ви обов’язково отрима-
єте більш високий урожай картоплі.

За рахунок чого 
покращується 
врожайність? 

Все просто. По-перше, коли Ви 
ховаєте молоді пагони під шаром 
ґрунту, то тим самим стимулюєте 
рослину утворювати нові паростки. 
Отже, вегетативна маса збільшуєть-
ся, формується більш потужний кущ 
із великою кількістю листової маси. 
Вона починає активно працювати на 
утворення врожаю в ґрунті.

Другий позитивний момент — 
це захист від раптових заморозків. 
Всі пам’ятають холоди такої сили, 
коли пізньою весною випадає сніг і 
лежить протягом декількох годин. У 
цій ситуації, коли рослина захована 
під шаром ґрунту, вона перебуває в 
безпеці. Третя причина, яка змушує 
нас орудувати сапкою (ідеальний 

інструмент для підгортання), — це 
захист від грізного ворога — коло-
радського жука. Підгортаючи кущі 
картоплі, ми ховаємо від шкідника 
їхню найменш захищену частину —
молоденькі пагони. Ну й, нарешті, 
причина, що сподобається городни-
кам, у яких кожна хвилина на рахунку: 
підгортаючи рослини, ми тим самим 
зменшуємо планову кількість пропо-
лок, адже бур’янам буде складніше 
пробитися з-під шару землі.

Про терміни підгортання

Що стосується термінів і кіль-
кості підгортання, то оптимальний 
варіант, який використовує біль-
шість городників, — це три рази. 
Перше підгортання проводять у пе-
ріод, коли тільки з’явилися сходи, 
зазвичай культура має по 5-6 лис-
точків. Їх можна присипати повніс-
тю, але не забувайте — шар ґрунту 
повинен бути не більше десяти сан-
тиметрів! В іншому випадку це може 
стати перешкодою для зростання 
пагонів, а не допомогою рослині.

У жодному разі не проводьте 
підгортання в сильну спеку — так Ви 
можете засипати молоді паростки 
розпеченим ґрунтом і просто погу-
бити їх або викликати серйозні опіки 
тканин. Не варто використовувати й 
надто вологу землю, бо таким чином 
Ви повністю позбавите верхній шар 
ґрунту повітрообміну.

Наступне підгортання прово-
дять приблизно через тиждень після 
першого —  зазвичай до цього часу 
паростки картоплі вже показуються 
над ґрунтом знову. Перед тим як 
провести підгортання, огляньте їх. 
Здорові паростки міцні, а не мляві, 
та мають яскраво-зелений колір. 
Друге підгортання також прово-
дять на висоту десяти сантиме-
трів, повністю присипаючи рос-
лини.

Утретє ми вдаємося до 
допомоги сапи, коли рослини 
витягнутися на висоту близько 
тридцяти сантиметрів. Цього 
разу не засипаємо паростки 
повністю, а лише підгортаємо 
ґрунт до основи куща. Земля нео-
дмінно має бути пухкою, без вели-
ких грудок.

Способи підгортання 
картоплі
Процедуру підгортання можна 

виконувати різними способами. 

Найбільш популярні з них:

 Підгортання сапкою або моти-
кою. Цей спосіб застосовується в 
тому випадку, якщо площа ділянки, 
зайнята посадками цієї культури, не 
надто значна.

 Підгортання мотокультиватором. 
За допомогою такої практичної сіль-
ськогосподарської техніки можна 
обробити великі площі.

 Підгортання за допомогою трак-
тора — це ідеальний варіант для не-
великих фермерських господарств, 
де під картоплю відведено досить 
значні земельні ділянки.

Особливості процесу

При підгортанні картоплі слід 
пам’ятати, що активний розвиток 
бульб відбувається лише тоді, коли 
температура повітря становить не 
більше +25 °С. При цьому ґрунт має 
бути пухким та вологим. В іншому 

Щоб виріши-

ти для себе, потрібно 

підгортати картоплю чи ні, 

варто провести дослід. Напри-

клад, можна половину картопляної 

грядки підгорнути, а другу — тільки 

розпушити. Підживлення та боротьбу зі 

шкідниками проводити однаково на обох 

ділянках. Під час збирання врожаю змо-

жете переконатися, який спосіб оброб-

ки ґрунту на картопляних грядках 

більш ефективний безпосередньо 

для Вашого городу й дає кра-

щий врожай за якістю та 

кількістю.

КОРИСНА ПОРАДА

КОРИСНА ПОРАДА

випадку урожай буде невисо-
ким, скільки б разів городник 
не підгортав картоплю. Саме 
тому в сухих і жарких регіонах, 
де немає можливості проводи-

ти полив, від підгортання часто 
відмовляються взагалі.

При неглибокій посадці та ре-
гулярному підгортанні картоплі під 
час збору врожаю простіше вико-
пувати бульби, і процедура їхнього 
збирання стає не такою трудоміст-
кою.

Ранні сорти підгортають один 
раз, попередньо посипавши дерев-
ною золою землю. Вона буде гар-
ним добривом для рослин. Також 
можна використовувати рідку орга-
ніку — розчин коров’яку або пташи-
ний послід. Розвести 1:10 водою та 
полити міжряддя, не зачіпаючи лис-
тя рослин. Якщо використовувати 
метод мульчування, то ґрунт завжди 
буде вологим і пухким, а бур’янів 
стане менше.



ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
«Хлібороб» (Кернел)

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

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

МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ТЕХНІКИ
(с. Наливайка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

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

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

«Урожай» (Кернел):
ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

(с. Молдовка, 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 і порядність.

Контактна особа: Валентина Кудрявець, тел.: (099) 426-15-64

«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 С/Г 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 і 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 С/Г 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 і порядність.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
(с. Лисича Балка, Катеринопільський р-н, Черкаська обл.)

 Професійно-технічна освіта.
 Наявність посвідчення водія категорії В, С, С1, D1, D.
 Досвід роботи водієм від 1 року.
 Бажання працювати, відповідальність і порядність.

Контактна особа: Людмила Римар, 
тел.: 050-366-97-16, (096) 963-33-09

«Пальміра» (Кернел)
КЕРІВНИК ВІДДІЛУ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

(м. Золотоноша, Черкаська обл.)
 Повна вища освіта.
 Повний соціальний пакет.
 Організація та проведення суспільно-масових заходів соціального 

характеру серед пайовиків.
 Формування позитивного іміджу Компанії серед пайовиків та місцевих 

органів влади.
 Організація і проведення зборів пайовиків та інших соціальних заходів.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА
(виробнича база, с. Вознесенське, Золотоніський р-н, Черкаська обл.)

 Професійно-технічна освіта.
 Наявність посвідчення тракториста категорії В, С, D, E.
 Досвід роботи не менше 1 року на імпортній техніці.
 Ненормований робочий день, повний соціальний пакет.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
(виробнича база, с. Вознесенське, Золотоніський р-н, Черкаська обл.)

 Професійно-технічна освіта.
 Наявність посвідчення тракториста категорії В, С, С1, D.
 Досвід роботи не менше 1 року.
 Ненормований робочий день, повний соціальний пакет.

РІЗНОРОБОЧІ НА РУЧНІ ПОЛЬОВІ РОБОТИ З ВИРОЩУВАННЯ 
НАСІННЄВОЇ КУКУРУДЗИ 

(Місце проведення робіт: с. Дмитрівка Золотоніського р-ну Черкаської обл. 
Термін виконання робіт: з 15.06.2017 до 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
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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.

 ДЕНЬ СЕЛА

ДВА СВЯТА В ОДНОМУ

Дійство проходило під відкри-
тим небом у місцевому парку. 
Для жителів і гостей організо-

вано святковий концерт за участю 
ансамблів художньої самодіяльності. 
Подарунками відзначено поважних 
мешканців села, багатодітні роди-
ни, сім’ї, які відсвяткували ювілейні 
річниці весілля. Фінансову участь у 
організації урочистостей взяло під-
приємство «Пальміра» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел». Компанія до-
помогла придбали церковний інвен-
тар для релігійної громади села, а та-
кож направила 10 тис. грн для оплати 
дитячих атракціонів, де малеча змог-
ла цікаво розважитися. Крім того, за 
кошти від аграріїв було придбано по-
дарунки для 16 діток, які взяли участь 
у приуроченому до свята конкурсі 
малюнка «Моє рідне село».

ВIТАЄМО!

На Святу Трійцю з самого 

ранку в українських церквах 

лунає чудовий передзвін. 

Для мешканців Рецюківщини 

(Драбівський р-н, 

Черкаська обл.) це свято стало 

подвійним, адже тут відзначили 

ще й День села.

Очільниця села Галина Євста-
фіївна Кисіль задоволена рівнем 
проведення заходу, який цьогоріч 
вдався на славу.

— Хочу подякувати всім 
спонсорам, які виявили бажання 

допомогти, — коментує Галина 
Кисіль. — Окрема подяка підпри-
ємству «Пальміра» (Кернел) та 
Благодійному фонду за те, що по-
дарували справжнє свято нашим 
діткам.

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

направили кошти на організацію Дня села Рецюківщина (Драбівський р-н, направили кошти на організацію Дня села Рецюківщина (Драбівський р-н, 

Черкаська обл), зокрема й на оплату дитячих атракціонівЧеркаська обл), зокрема й на оплату дитячих атракціонів

8 ÷åðâíÿ þâ³ëåé çàâ³òàâ íà 
ïîð³ã äî 

Áîðèñà Ìèõàéëîâè÷à 
Ïîë³ùóêà, 

æèòåëÿ ñåëà Ðàä÷èõà 
(Êàòåðèíîï³ëüñüêèé ð-í, 

×åðêàñüêà îáë.)

Спинити час ніхто не взмозі
І грає ліс, і квітне сад
На Вашім сонячнім порозі
З’явилось мудрих п’ятдесят
Ваш ювілей — поважна дата
Про це нагадувать не слід,
А краще щиро побажати
Здоров’я, щастя й довгих літ.
Щоб завжди Ви жили у мирі
У колі друзів і рідні,
Завжди лишайтесь такі ж щирі,
Такі ж веселі й молоді.

Ç ïîâàãîþ, 
îäíîñåëüö³ òà êîëåêòèâ 
ï³äïðèºìñòâà «Çîðÿ» 
(Êåðíåë)

3 червня Юлія Василівна Терещенко із села Наливайка 
(Голованівський р-н, Кіровоградська обл.) відзначила ювілейну дату

За роком рік життя невпинно лине,За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.Дарує весен веселковий час.

У цю прекрасну ювілейну днинуУ цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі ти прийми від нас.Вітання щирі ти прийми від нас.

Хай доля тобі шле добро і щастя,Хай доля тобі шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.Нехай ще довго стеляться до ніг.

З любов’ю, чоловік, діти, онуки

22 червня ювілей відзначатиме Анатолій Данилович Харченко, 
житель Катеринопільщини (Черкаська обл.)

Хай щастя та мир зігрівають оселюХай щастя та мир зігрівають оселю
І грає здоров’я, як добре вино.І грає здоров’я, як добре вино.

Лишайтеся завжди щасливим, веселим,Лишайтеся завжди щасливим, веселим,
Життя бережіть, бо єдине воно.Життя бережіть, бо єдине воно.

Нехай Вам завжди всміхається доля,Нехай Вам завжди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,Несуть тільки радість з собою роки,

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Збуваються мрії, бажання, думки.Збуваються мрії, бажання, думки.

З повагою, рідні, близькі  та колектив підприємства «Зоря» (Кернел)

У червні рубінове весілля — 40 років подружнього життя відзначають 
Тетяна Григорівна та Павло Данилович Мороз 

із Катеринопільського району Черкаської області

Хай радість Вам життя дарує,Хай радість Вам життя дарує,
Щоб посміхались Ви весь час,Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панує,Любов і злагода панує,
Й достаток повниться щораз,Й достаток повниться щораз,

Щоб Ви добра мали багато,Щоб Ви добра мали багато,
А доля квітла, наче сад,А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падавІ щоб на Вас із неба падав
Лише щасливий зорепад!Лише щасливий зорепад!

З повагою, вся рідня та колектив підприємства «Зоря» (Кернел)


