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ДОБРИЙ ГОСПОДАРДОБРИЙ ГОСПОДАР
«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, уже стало своєрідною 
традицією. З’ясовуємо плюси та 

мінуси цього процесу.

стор.
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СЛОВО ЗАСНОВНИКА
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Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел»

ДБАЮЧИ ПРО ІНФРАСТРУКТУРУ 

Й БЛАГОПОЛУЧЧЯ ГРОМАД 

ПІДОПІЧНИХ СІЛ, «Дружба-Нова» 
(Кернел) та Благодійний фонд 

«Разом з Кернел» направили 
кошти (35 тис. грн) на придбання 

дощок для ремонту мосту у Валках 
(Прилуцький р-н, Чернігівсь-

ка обл.). Відтепер пересуватися 
ним стало значно безпечніше.

СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСПОРТИВНI IНIЦIАТИВИ
Підприємство «ДРУЖБА-НОВА» 

(КЕРНЕЛ) ТА БФ «РАЗОМ 

З КЕРНЕЛ» надали кошти для 
придбання форми футбольній 
команді села Крути (Ніжинсь-

кий р-н). Водночас у селі Озеряни 
(Варвинський р-н) за фінансової 

участі Компанії пройшов щорічний 
Кубок пам’яті футболістів 

В. Улянича та М. Дмитренка.

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
За даними Держстату, чисельність населення (за оцінкою) 

на 1 травня 2017 року та середня чисельність у січні-квітні 2017 року становить, осіб:

 ІНФРАСТРУКТУРА

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 Чернігів-

щини, Полтавщини та Сумщини провели 
весну. Спільно з підприємством «Дружба-
Нова» (Кернел) та Благодійним фондом 
«Разом з Кернел» сільські громади реалі-
зували чимало корисних справ. Про них ми 
й поговоримо в сьогоднішньому випуску.

Розпочнемо з проектів покращення 
благоустрою та інфраструктури. За фі-
нансування «Дружба-Нова» (Кернел) та 
Благодійного фонду пройшов ремонт мос-
ту в селі Валки (Прилуцький р-н, Чернігів-
ська обл.). Цей об’єкт давно потребував 
оновлення. Компанія направила кошти на 
придбання дощок для нового дерев’яного 
покриття. Крім того, за сприяння Кернел 
у смт Варва та с. Велике Устя з’явилися 
шість сучасних альтанок. А громаді села 
Кухарка (Варвинський р-н, Чернігівська 
обл.) була надана допомога у придбанні 
потрібних у господарстві інструментів —
мотокоси, болгарки, дриля. На вищевка-
зані справи Компанія та Благодійний фонд 
направили майже 85 тис. грн.

Важливою стала й підтримка з боку 
підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) 
сільського спорту. Зокрема, кернелівці 
традиційно долучилися до проведен-
ня щорічного Кубка пам’яті футболістів 
В. Улянича та М. Дмитренка, який прой-
шов у с. Озеряни (Варвинський р-н, Черні-
гівська обл.). Водночас виділено кошти на 
придбання форми для футбольної коман-
ди села Крути (Ніжинський р-н, Чернігів-
ська обл.). А на стадіоні смт Мала Дівиця 
(Прилуцький р-н, Чернігівська обл.) тепер 
не буде проблем з поливом газону. Адже 
Компанія закупила для вирішення цього 
питання бензогенератор. Бюджет витрат 
на підтримку спортивних ініціатив склав 
32 тис. грн. 

Не залишено поза увагою й освітні за-
клади. У травні «Дружба-Нова» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» допомогли школам 
регіону у придбанні та ремонті комп’ютер-
ного обладнання. Для школи с. Леляки 
(Варвинський р-н, Чернігівська обл.) при-
дбано сучасний ноутбук. Багатофункціо-
нальні принтери отримали школи Дігтярів 
(Срібнянський р-н, Чернігівська обл.) та 
Бережівки (Ічнянський р-н, Чернігівсь-
ка обл.). Кошти на ремонти обладнання 
надано осередку освіти Валків (Прилуць-
кий р-н, Чернігівська обл.). На це Компанія 
спрямувала 27 тис. грн.

Слід сказати про проведення конкур-
су «Агробізнес майбутнього з Кернел». Ми 
отримали чимало цікавих і значущих робіт 
учасників, серед яких і учні шкіл регіону. 
Пропонуємо Вашій увазі доробки, які за-
слуговують на увагу. А ще ми підготували 
історії тих, хто будує свою кар’єру в Кер-
нел, корисні поради та новини.

Дякуємо за довіру! Переконані, по-
переду на нас чекає насичене цікавими 
подіями та корисними проектами сонячне 
літо!

Всім натхнення, 

миру та нових перемог!

ВIД СЕЛА ДО СЕЛА 
З ДОБРИМИ СПРАВАМИ

стор.

4

Щодня спільно з громадами підопічних 

сіл підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» реалізовують 

чимало соціальних проектів, спрямованих 

на створення комфортних умов життя. 

Нещодавно за фінансування Кернел та 

Благодійного фонду на території смт 

Варва (Чернігівська обл.) та с. Велике 

Устя (Сосницький р-н, Чернігівська обл.) 

з’явилися сучасні альтанки. Бюджет 

витрат Компанії склав 44 тис. грн.

Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» направили кошти на нові сучасні альтанки у смт Варва та с. Велике Устя (Чернігівська обл.)Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» направили кошти на нові сучасні альтанки у смт Варва та с. Велике Устя (Чернігівська обл.)

 

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

Полтавська обл. 1 421 783 1 424 306 1 413 945 1 416 468

Чернігівська обл. 1 028 192 1 030 802 1 019 650 1 022 260

Сумська обл. 1 100 546 1 102 538 1 098 354 1 100 346
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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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  СПОРТИВНІ ІНІЦІАТИВИ

У ПОЛI ЗОРУ – ФУТБОЛ

Наразі в полі зору кернелівців вкотре 
опинився футбол. Зокрема, надано 
кошти для придбання форми фут-

больній команді села Крути (Ніжинський р-н, 
Чернігівська обл.). Водночас у селі Озеряни 
(Варвинський р-н, Чернігівська обл.) за фінан-
сової участі Кернел пройшов щорічний Кубок 
пам’яті футболістів В. Улянича та М. Дмитрен-
ка. Також Компанія профінансувала придбан-
ня бензогенератора для налагодження водо-
постачання на стадіоні селища Мала Дівиця 
(Прилуцький р-н, Чернігівська обл.). Бюджет 
витрат на вищеперераховані проекти склав 
32 тис. грн. Враженнями від співпраці поділи-
лися очільники вказаних населених пунктів.

КОМЕНТАР 

Сергій Дмитренко, голова  Озерянської сільради

«Цьогоріч за перехідний Кубок змагалися 
команди сіл Гнідинці, Озеряни та смт Варва 

(Варвинський р-н), а також футболісти села 
Гурбинці (Срібнянський р-н). Турнір відбував-
ся на місцевому стадіоні. Пишаюся тим, що 
саме у нас проходить такий захід. Це ще раз 
підтверджує, що сільський спорт живе. Вдяч-
ний підприємству «Дружба-Нова» (Кернел) та 
Благодійному фонду за те, що традиційно на-
дають кошти на організацію матчу. Окрім того, 
аграрії неодноразово підтримували й саму 
футбольну команду. Направлялися фінанси на 
придбання спортивної форми, фінансувалися 
поїздки спортсменів на змагання обласного 
та районного рівнів. 

КОМЕНТАР 

Олена Журавель, голова Малодівицької селищної ради

«Щонеділі, особливо в теплу пору, на стадіоні 
нашого селища проходять футбольні змаган-
ня та різноманітні спортивні турніри. Нашою 
гордістю є футбольна команда «Дівиця». Не-

щодавно завдяки коштам від «Дружба-Нова» 
(Кернел) та Благодійного фонду ми придбали 
бензогенератор для покращення умов про-
ведення матчів. Це обладнання дозволить 
нам ефективно доглядати зелене покриття 
на стадіоні (здійснювати полив). Додам, що 
Компанія не вперше приходить на допомогу 
громаді. Торік Кернел фінансував ремонт ав-
тобусних зупинок у селищі. Дякуємо аграріям 
за те, що не лишають поза увагою наші звер-
нення та сприяють у вирішенні проблем».

КОМЕНТАР 

Віктор Македон, голова Крутівської сільради

«Три місяці тому ми сформували футбольну 
команду, яка діє при місцевій школі. Маємо 
два склади — діти молодшого та середнього 
шкільного віку. Витрати на послуги тренера 
покриває сільський бюджет. А ось підприєм-
ство «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з 

Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та Благодійний 

фонд «Разом з Кернел» продовжують підтримувати спорт 

у регіонах присутності. Адже саме розвиток спорту є 

одним з пріоритетів соціальної політики Компанії.

Кернел» допомогли нам у придбанні п’ятнад-
цяти комплектів футбольної форми та спор-
тивного інвентарю. Першого червня, у рамках 
відзначення Дня захисту дітей, наша збірна 
зіграла перший матч у селі Ніжинському та 
здобула заслужене срібло. Хочу подякувати 
спортсменам за їхню старанність, а Кернел —
за фінансову допомогу команді. Нехай нас 
усіх і надалі супроводжує успіх».

  ІСТОРИЧНИЙ НАРИС

Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел» направили кошти на БФ «Разом з Кернел» направили кошти на 

придбання бензогенератора для стадіонупридбання бензогенератора для стадіону

смт Мала Дівиця (Прилуцький р-н, смт Мала Дівиця (Прилуцький р-н, 

Чернігівська обл.)Чернігівська обл.)

За фінансової участі підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) За фінансової участі підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» пройшов щорічний футбольний Кубок пам’яті та БФ «Разом з Кернел» пройшов щорічний футбольний Кубок пам’яті 

В. Улянича та М. Дмитренка у с. Озеряни (Варвинський р-н, Чернігівська обл.)В. Улянича та М. Дмитренка у с. Озеряни (Варвинський р-н, Чернігівська обл.)

Футбольна команда с. Крути Футбольна команда с. Крути 

(Ніжинський р-н, Чернігівська обл.) дякує (Ніжинський р-н, Чернігівська обл.) дякує 

Кернел за придбану спортивну формуКернел за придбану спортивну форму

У 1940 – 1941 роках Гітлер підкорив майже всю Західну 

Європу і, згідно з планом «Барбаросса», розробленим у грудні 

1940 року, почав інтенсивну підготовку до масштабної  

світової війни, у тому числі з Україною. Датою початку 

окупації стало 22 червня.

СПОГАДИ ПРО ВIЙНУ
ФАКТИ 

За планом «Ост» німці 

мали намір виселити з Укра-

їни мільйони людей, засе-

ливши її германськими коло-

ністами. Частину українських 

земель передбачалося пере-

дати союзникам — Фінлян-

дії, Угорщині, Румунії, Італії, 

Словаччині. Наступ на Україну 

здійснювала група німець-

ких армій «Південь» на чолі з 

фельдмаршалом Рундштед-

том. Для оборони України 

були створені Південно-Захід-

ний фронт на чолі з генералом 

М. Кирпоносом та Південний 

фронт на чолі з генералом 

Я. Черевиченком. З 23 по 

29 червня в районі Луцьк — Рів-

не — Броди тривала найбіль-

ша танкова битва початкового 

етапу війни. Війська Півден-

но-Західного фронту змушені 

були відступити, залишивши 

Західну Україну. 30 червня 

німці окупували Львів. Вже на 

кінець третього тижня війни 

вони просунулись углиб Укра-

їни на 300-350 км. У північно-

му напрямку німецькі війська 

просунулись углиб території 

на 500 км, у центральному на-

прямку — на 600 км. Армія за 

перші три тижні війни втра-

тила 850 тис. осіб (у 10 ра-

зів більше, ніж Німеччина), 

3,5 тис. літаків, 6 тис. танків.

Своїми спогадами про ті події поділився з 
нами Ветеран Другої світової війни Воло-
димир Юхимович Марйоха з села Вась-

ківці Срібнянського району Чернігівщини.

«У віці 18 років мене призвали на 
фронт, — розповідає Володимир Юхимович. —
Це був страшний 1943 рік, на фронтах також 
воювали мій батько та брати, один із яких заги-
нув. Матір спалили у Срібному ще під час мого 
навчання в школі. Я разом з іншими хлопцями 
більше п’яти днів пішки добирався до Черніго-
ва, потім був шлях на Білорусію. Дорога була 
важка, ми оминали понівечені села, розбомб-
лені церкви та мертві поселення».

У Білорусії, а саме в місті Дворику на базі 
військової частини солдатський ешелон прой-
шов навчальну підготовку. Після місяця якої був 
фронт. 

«Як зараз перед очима стоїть свято Різд-
ва Христового 1944 року, — продовжує Вете-
ран. — Цього дня ми йшли у бій. Тут я отримав 
важке поранення правого передпліччя. Втрати-

ли чимало солдатів, загинув і командир. Злива 
з куль, здавалося, не лишала шансу на життя. 
Але ми прорвалися».

У медичній частині Володимиру Юхимови-
чу поставили невтішний діагноз. Лікарі навіть 
хотіли ампутувати руку, проте згодом відмови-
лися від такого кроку. Відправили на лікування 
до Гомеля, а звідти — на Москву. 

«У Москві сказали, що таких поранених там 
не лікують, — пригадує Володимир Марйоха. — 
Тоді я разом з іншими пораненими солдатами 
(а нас було майже три вагони) попрямували до 
Новосибірська, потім до Кемеровської області. 
Тут у лікарні пробув майже два місяці. Виписав-
ся у травні, хоча рана ще не загоїлася».

Повернувшись до Срібного, Володимир 
Марйоха почав звикати до мирного життя. У 
1948 році одружився. Працював у колгоспній 
тваринницькій фермі. Про війну чоловіку нага-
дували не лише страшні сни та болючі спогади, 
а й поранення, адже права рука так і залишила-
ся недіючою.

Проте це не завадило нашому Визволи-
телю стати взірцевим господарем, люблячим 
чоловіком та батьком. Разом з дружиною про-
жили 68 років, виховали чотирьох дітей. А за-
раз Володимир Юхимович дарує своє тепло 
онукам та правнуками, яких у дідуся аж 14!

«Найгірше, що тепер на сході країни 

відбувається війна, і знову брат пішов на 

брата, — з гіркотою резюмує Ветеран. —

Тому всім нам хочу побажати мирного 

неба, міцного здоровя та процвітання».

Юрій Марйоха, Ветеран,  житель Юрій Марйоха, Ветеран,  житель 

с. Васьківці (Срібнянський р-н, с. Васьківці (Срібнянський р-н, 

Чернігівська обл.) з представником Чернігівська обл.) з представником 

підприємства «Дружба-Нова» (Кернел)підприємства «Дружба-Нова» (Кернел)
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  ІНФРАСТРУКТУРА

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — найбільший у світі 
виробник та експортер соняшни-
кової олії, провідний виробник і 
постачальник сільськогосподар-
ської продукції з регіону Чорно-
морського басейну на глобальні 
ринки. Кернел щороку підтвер-
джує беззаперечне лідерство в 
усіх напрямках діяльності, у регі-
онах присутності і світових рей-
тингах. Протягом 10 років акції 
Компанії торгуються на Варшав-
ській фондовій біржі. У 2011 році 
IPO Кернел було визнано най-
кращим у країнах Центральної 
та Східної Європи за всю історію 
цієї біржі. З року в рік Компанія 
лідирує в рейтингах найкращих 
роботодавців. У 2016-му Кер-
нел визнано найбільш прозорою 
Компанією галузі АПК відповідно 
до Індексу прозорості найбіль-
ших компаній в Україні. У 2017 ро-
ці Кернел успішно дебютував на 
ринку євробондів, розмістивши 
на Ірландській фондовій біржі 
п’ятирічні облігації.

На частку Кернел припадає 
близько 8% світового виробни-
цтва соняшникової олії. Торго-
вельнi марки Компанії: «Щедрий 
дар», «Стожар», «Чумак Домаш-
ня», «Чумак Золота».. Свою про-
дукцію Кернел постачає в більш 
ніж 60 країн світу, серед осно-
вних ринків збуту — Індія, країни 
Євросоюзу, Єгипет і Туреччина. 
Переробні потужності Кернел 
становлять 3 млн тонн насіння 
соняшника на рік, що дозволяє 
отримувати 1,3 млн тонн соняш-
никової олії та близько 1,2 млн 
тонн соняшникового шроту.

Iз 2010 року Кернел актив-
но розвиває аграрний напрямок 
дiяльностi — сiльгоспвиробни-
цтво. Щороку Кернел постачає 
на міжнародні ринки приблизно 
5 млн тонн кукурудзи, пшениці, 
ячменю, сої та ріпаку, закуповую-
чи сільгосппродукцію у більш ніж 
п’яти тисяч виробників, а також 
вирощуючи власну продукцію на 
400 тис. га землі.

Спiльно з виробничою дiяль-
нiстю проводиться тiсна спiвпра-
ця з громадами сiл i малих мiст 
на територiї присутностi агропiд-
приємств Кернел. Основне зав-
дання — фiнансово-матерiальна 
пiдтримка громадських iнiцiа-
тив, соцiальної сфери населених 
пунктiв з метою пiдвищення рiвня 
життя та добробуту населення.

У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцi-
ативи Компанiї об’єднали в про-
граму пiдтримки територiальних 
громад «Разом з Кернел». Для 
реалiзацiї цiєї програми агропiд-
приємства Компанiї створили од-
нойменний Всеукраїнський Бла-
годiйний фонд «Разом з Кернел».

У Чернiгiвськiй (Нiжинський, 
Прилуцький, Борзнянський, Вар-
винський, Срiбнянський, Сос-
ницький, Талалаївський, Iчнян-
ський райони), Сумськiй (Недри-
гайлiвський та Роменський райо-
ни), Полтавськiй (Чорнухинський, 
Гадяцький, Лохвицький та Пиря-
тинський райони) областях Ком-
панiю представляє пiдприємство 
«Дружба-Нова», що входить до 
складу Кернел з липня 2013 року. 
На вказанi пiдопiчнi територiї по-
ширюються й соцiальнi програми 
Благодiйного фонду.

ВIД СЕЛА ДО СЕЛА 
З ДОБРИМИ СПРАВАМИ

Щодня спільно з громадами підопічних сіл підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» реалізовують чимало 

соціальних проектів, спрямованих на створення комфортних умов життя. Одним із пріоритетних напрямків такої співпраці є 

покращення інфраструктури населених пунктів. Так, за фінансування Кернел проходять ремонти установ соціальної сфери, 

встановлюються автобусні зупинки, впорядковуються зони відпочинку. Сьогодні до Вашої уваги — чергові добрі справи Компанії. 

Йдеться про сучасні альтанки, які з’явилися у смт Варва (Чернігівська обл.) та на території Великоустівської сільради 

(Сосницький р-н, Чернігівська обл.).

У ВАРВI ПОБIЛЬШАЛО АЛЬТАНОК — Ми не вперше отримуємо 
від Кернел фінансову підтримку для 
покращення інфраструктури, — ко-
ментує голова селища Валентина 
Василівна Саверська-Лихошва. — 
Наразі за сприяння Компанії у Варві 
з’явилися три альтанки. Особливою 
красою вражає та, що встановлена 
в «Казковому містечку» — на підви-
щенні, біла та облицьована плиткою. 
А в перспективі, коли погода дозво-
лить, плануємо змонтувати ще й міс-
ток з альтанкою біля водойми Перша 
Дамба.

Нагадаємо, що в минулі роки 
Кернел фінансував проект із комплек-
тації «Казкового містечка» дитячим 
майданчиком, гойдалками, альтанка-
ми, арками, естетично вимощеними 
плиткою алеями. Крім того, Варва 
може похвалитися ще й єдиною спе-
ціальною весільною аркою для шлюб-
них церемоній в області.

— Ми вдячні підприємству «Друж-
ба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» за співпрацю, — резюмує 
очільниця селища. — Переконана, 
що громада й надалі бачитиме плідні 
результати нашої спільної роботи. А 
Компанія — підтримуватиме наші іні-
ціативи.

Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та Благодійний фонд «Разом з Кернел» вкотре 

покращили інфраструктуру для жителів селища Варва. Тут, так само як у Великому Усті, 

з’явилися три альтанки. Дві з них встановлено по вулиці Зарічній, і вони тепер служать 

зупинками автобусного транспорту, ще одну облаштовано у «Казковому містечку».

Жителі смт Варва (Чернігівська обл.) дякують підприємству «Дружба-Нова» (Кернел) Жителі смт Варва (Чернігівська обл.) дякують підприємству «Дружба-Нова» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» за допомогу у встановленні альтанокта БФ «Разом з Кернел» за допомогу у встановленні альтанок

З ТУРБОТОЮ ПРО ЖИТЕЛIВ ВЕЛИКОГО УСТЯ

— Завдяки Компанії наші села ожива-
ють, — підкреслює Валентина Миколаїв-
на. — З кернелівськими аграріями ми систе-
матично працюємо над вирішенням важливих 
та актуальних питань. Адже жителі обрали нас, 
як сільраду, так і орендаря землі, не просто 
так. Вони довірили нам своє майбутнє й тур-
боту про якість свого життя. Ось ми й спрямо-
вуємо всі сили на те, щоб виправдати цей ліміт 
довіри.

І хоча на території вказаної сільради Ком-
панія орендує небагато землі, проте її фінан-
сова підтримка є завжди вчасною та дієвою. 
Зокрема, допомагають у розчистці доріг від 

снігу, направляють кошти на святкування 
Дня села, Масляної. Традиційно до Дня знань 
першокласники отримують канцелярське 
приладдя, решта учнів — солодощі до ново-
річно-різдвяних свят, а Ветерани та учасники 
бойових дій — продуктові набори до Дня Пе-
ремоги. Торік Кернел виділяв кошти (близько 
20 тис. грн) на утримання пожежної бригади 
на території сільради. Нині «Дружба-Нова» 
(Кернел) та Благодійний Фонд спрямували 
29 тис. грн на облаштування трьох сучасних 
альтанок.

— Одну з них встановили на місці автобус-
ної зупинки, — уточнює Валентина Циганок. —

Тепер місцеві мешканці чекають транспорт у 
комфорті. Коли йде дощ чи піднімається силь-
ний вітер, є де перечекати негоду. Другу аль-
танку розмістили в центрі села, тож вона слу-
жить своєрідним місцем відпочинку для селян. 
Тут перехожий може перепочити й навіть пе-
рекусити. Ще одну подібну споруду за кілька 
днів плануємо змонтувати на березі, біля річки 
Десни, яка протікає повз село. Тут також гарна 
територія для проведення дозвілля.

 Голова сільради Валентина Циганок та 
великоустівська громада дякують компанії 
Кернел та БФ «Разом з Кернел» за фінансу-
вання проекту зі встановлення альтанок та за 
всебічну допомогу в реалізації потрібних і ко-
рисних для людей і населених пунктів справ! 
Нехай Ваші добрі вчинки множаться, а села 
регіону процвітають!

Про діяльність на території Великоустівської сільради підприємства «Дружба-Нова» 

(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» Валентина Миколаївна Циганок, голова сільради, 

розповідає з вдячністю та позитивом.

На території Великоустівської На території Великоустівської 

сільради (Сосницький р-н, сільради (Сосницький р-н, 

Чернігівська обл.) завдяки фінансовій Чернігівська обл.) завдяки фінансовій 

підтримці підприємства «Дружба-підтримці підприємства «Дружба-

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

Кернел» з’явилися три альтанкиКернел» з’явилися три альтанки
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ 

Село Валки розташоване на правому березі річки Удай, 

за 12 км від райцентру, міста Прилуки. Тамтешній 

міст сполучає дві частини села — центральну 

й так званий Острів, де мешкає більше ста жителів. 

Тут-таки знаходиться церква, сюди щоденно курсує 

рейсовий автобус.

РЕМОНТ МОСТУ У ВАЛКАХРЕМОНТ МОСТУ У ВАЛКАХ

Донедавна міст перебував у вкрай неза-
довільному стані. Дерев’яне покриття 
протрухло і з кожним днем ставало все 

небезпечнішим для проїзду.
— За допомогою в ремонті мосту ми ви-

рішили звернутися до підприємства «Друж-
ба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел», —
розповідає Михайло Миколайович Дмитрі-
євський, очільник села. — Нам не відмовили 
та виділили понад 35 тис. грн для придбання 
шести кубометрів дошки. Отримавши потріб-
ний матеріал, силами місцевих жителів ми 
провели реставрацію об’єкта. Відтепер пере-
суватися ним стало безпечніше.

Михайло Дмитрієвський говорить і про те, 
що за фінансової підтримки Кернел на терито-
рії сільради реалізовується чимало соціальних 
проектів.

— Спільно ми вирішуємо найактуальніші 
питання, — уточнює наш співрозмовник. — 
Співпраця з Компанією проходить на належ-
ному рівні, а її результатами селяни цілковито 
задоволені.

Так, «Дружба-Нова» (Кернел) та Благодій-
ний фонд у минулі роки спрямовували кошти 
на встановлення бетонної огорожі навколо  
школи та фельдшерсько-акушерського пункту 
у Валках і на кладовищі села Боршна, а також 
навколо пам’ятника голодомору та Меморі-
алу загиблим у Другій світовій війні. Значна 
допомога надавалася Свято-Михайлівському 
храму, зокрема сюди закуплено плитку для 
облицювання підлоги та проведено монтаж 
системи водопостачання. Крім того, фінанси 
спрямовувалися на проведення поточних ре-
монтів у школі, у дитячий садочок закуплено 

холодильник, пральну машину, електропли-
ту, телевізор, постільну білизну та посуд. Для 
учнів школи неодноразово організувалися  
екскурсії до Межигір’я та Києва, виділяли-
ся кошти на підтримку футбольної команди 
(спортсменам придбано форму).

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЮ СЕЛА

КОМП’ЮТЕРНА КОМП’ЮТЕРНА 
ТЕХНIКА ДЛЯ ТЕХНIКА ДЛЯ 
СIЛЬСЬКИХ ШКIЛСIЛЬСЬКИХ ШКIЛ

Так, у травні підприємство «Дружба-Нова» (Кер-
нел) допомогло школам регіону у придбанні та 
ремонті комп’ютерного обладнання. Для школи 

с. Леляки (Варвинський р-н, Чернігівська обл.) прид-
бано сучасний ноутбук. Багатофункціональні прин-
тери отримали школи с. Дігтярі (Срібнянський р-н, 
Чернігівська обл.) та Бережівки (Ічнянський р-н, Чер-
нігівська обл.). Кошти на ремонти ПК техніки надано 
осередку освіти с. Валки (Прилуцький р-н, Чернігівсь-
ка обл.). Загальний бюджет витрат склав 27 тис. грн. 
Деталі — у коментарях.

КОМЕНТАР 

Андрій Петрович Бобошко, директор Леляківської ЗОШ

«Ми звернулися до підприємства «Дружба-Нова» 
(Кернел) з проханням допомогти придбати ноутбук. 
Адже сьогодні організація навчально-виховного про-
цесу без залучення інформаційних технологій прак-
тично неможлива, навіть у нашому випадку, коли у 
школі навчається лише 26 учнів. Крім того, ми співп-
рацюємо з Кернел і в інших напрямках. Компанія 
допомагає у проведенні поточних ремонтів, в оздо-

ровленні учнів — йдеться про роботу пришкільного 
літнього табору, зокрема про організацію гарячого 
харчування для дітей. Вдячні аграріям за увагу та під-
тримку».

КОМЕНТАР 

Олександр Васильович Кравець, голова Бережівської сільради

«З підприємством «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел» ми маємо певний досвід співпра-
ці. Аграрії допомагають вирішувати проблеми со-
ціальної сфери, у тому числі й освіти. Раніше Кернел 
надавав підтримку школі та дитячому садочку (мова 
про поточні ремонти, встановлення дверей та вікон). 
А нещодавно придбали сучасний принтер. Крім того, 
Компанія брала у часть у ремонті доріг та реставрації 
вуличного освітлення. Сподіваємося, що ми й надалі 
спільно вирішуватимемо всі питання. Хотілося б, щоб 
Кернел посприяв нам у відродженні пожежної бригади 
та ремонті карети швидкої допомоги, а також у питан-
ні створення нових робочих місць, адже на території 
села пустують господарчі об’єкти. А поки що дякуємо 
за вже реалізовані справи».

Переважна більшість освітніх закладів в українських селах потребує всебічної підтримки, починаючи 

з ремонтів і реконструкцій приміщень і завершуючи поповненням матеріально-технічної бази. 

Розуміючи такий стан речей, агропідприємства компанії Кернел спільно з Благодійним фондом 

«Разом з Кернел» допомагають школам і дитячим садкам покращувати умови виховання та навчання 

дітей. У 2014-2016 роках кернелівці направили на подібні проекти 9 млн 700 тис. грн. 

Що стосується підприємства «Дружба-Нова» (Кернел), то за вказаний час підопічні освітні заклади 

одержали підтримку на суму 2 млн 300 тис. грн. Компанія продовжує працювати з думкою 

про дітей і в 2017 році.

Саме з їхнім придбанням допомогли кухарцям підприємство «Друж-
ба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». За кошти від Компанії 
громада обзавелася мотокосою, болгаркою та дрилем.

— Ці пристрої є життєво необхідними для кожного села, — коментує 
Микола Михайлович Колот, очільник сільради. — Раніше ми не мали та-
кого обладнання. І це створювало чимало незручностей, особливо коли 
виникала потреба в оперативному впорядкуванні територій. Тепер справ-
ляємося з цим швидко. Тож від себе особисто та від усієї громади вислов-
люю кернелівцям подяку за те, що пішли нам назустріч та допомогли при-
дбати такі потрібні речі.

До речі, з підприємством «Дружба-Нова» (Кернел) та Благодійним 
фондом громада Кухарки має налагоджену співпрацю. За роки діяльнос-
ті підприємства на землях сільради за фінансування Компанії проходили 
ремонти у місцевій школі та дошкільному навчальному закладі «Сонечко», 
а також у Будинку культури. Надавалися кошти для організації роботи 
пришкільних літніх таборів для діток. Традиційними стали привітання всіх 
учнів школи з новорічно-різдвяними святами, першокласників — з Днем 
знань, Ветеранів та учасників бойових дій — з Днем Перемоги.

Донедавна в селах Кухарської сільради (Варвинський р-н, 

Чернігівська обл.) проблемним питанням був благоустрій 

територій (обкошування околиць доріг, кладовищ, приведення до 

ладу соціальних установ та й усього господарства). Адже все це 

вимагає чимало часу та сил, а в разі найму спеціальної техніки — 

ще й чималих коштів. Тому найефективнішим способом вирішення 

подібних проблем для кожного вправного господаря є наявність 

власних інструментів для виконання робіт.

Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) 

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

придбання дощок для ремонту мосту в придбання дощок для ремонту мосту в 

с. Валки (Прилуцький р-н, Чернігівська обл.)с. Валки (Прилуцький р-н, Чернігівська обл.)

Підприємство «Дружба-Нова» Підприємство «Дружба-Нова» 

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

Кернел» допомогли придбати Кернел» допомогли придбати 

устаткування для господарства устаткування для господарства 

с. Кухарка (Варвинський р-н, с. Кухарка (Варвинський р-н, 

Чернігівська обл.)Чернігівська обл.)

Підприємство «Дружба-Підприємство «Дружба-

Нова» (Кернел) та Нова» (Кернел) та 

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

направили кошти на направили кошти на 

придбання сучасного придбання сучасного 

ноутбука для школи ноутбука для школи 

с. Леляки с. Леляки 

(Варвинський р-н, (Варвинський р-н, 

Чернігівська обл.)Чернігівська обл.)

Школи Дігтярів та Бережівки (Чернігівська обл.) отримали від Школи Дігтярів та Бережівки (Чернігівська обл.) отримали від 

Кернел багатофункціональні принтериКернел багатофункціональні принтери



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

Сергій Олександрович ЯгнюкСергій Олександрович Ягнюк
 Посада: Головний механік МТП на підприємстві «Дружба-Нова» (Кернел)Посада: Головний механік МТП на підприємстві «Дружба-Нова» (Кернел)

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

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

«Пов’язати своє професійне життя з сільським господарством я вирішив ще у шкільні роки. Тому після закінчення шко-
ли вступив на спеціальність «інженер-механік» Ніжинського аграрно-технічного інституту (філія Київського національного 
університету біоресурсів та природокористування). У 2011 році, ставши дипломованим спеціалістом, отримав пропози-
цію працевлаштування на позиції механіка підприємства «Дружба-Нова». Потім став інженером, а з 1 червня 2017 року —
головним механіком машинно-тракторного парку центрального регіонального управління даного підприємства. Наразі 
відповідаю за ремонт с/г техніки та агрегатів, їхнє переміщення в межах господарства та Компанії загалом. Це близько 
200 одиниць. Скажу кілька слів і про колектив: усі провідні регіональні інженери та механізатори працюють злагоджено, як 
одна команда, підтримують та допомагають одне одному. За це окрема подяка. Не менше дбає про своїх працівників і Ком-
панія. Тут цінують кожного спеціаліста, є можливість кар’єрного зростання, а ще важливо те, що Кернел допомагає про-
фесійно розвиватися й працевлаштовуватися молоді та студентам (йдеться про програму «Кернел Шанс»). Вважаю, якщо 
ти хочеш та докладаєш зусиль для того, щоб працювати в найбільшому аграрному холдингу країни — компанії Кернел, то 
в тебе обов’язково все вийде. Головне — не обертатися назад, удосконалюватися, вчитися на своїх помилках та прагнути 
нових перемог. Тоді ти справді крок за кроком ставатимеш успішним, відчуватимеш себе затребуваним».

  ВУСТАМИ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ

Ми продовжуємо знайомити Вас на шпальтах газети «У кожен двір» з роботами учасників конкурсу 

«Агробізнес майбутнього з Кернел». Адже учні шкіл регіону добре попрацювали над своїми доробками, які є значущими та цікавими. 

На жаль, ознайомити Вас одразу зі всіма роботами немає змоги. Тож ми розповідатимемо про них «порційно». У сьогоднішньому 

номері до Вашої уваги — поради від юних агрономів із Ніжинщини (Чернігівська обл.): Ангеліни Ткаченко, учениці 9-го класу 

Колісниківської ЗОШ, та Анастасії Сірик, учениці 8-го класу Великокошелівської ЗОШ. Вони розповідають про перспективи й умови 

вирощування картоплі та смородини.

АГРОБIЗНЕС МАЙБУТНЬОГО З КЕРНЕЛ

СМОРОДИНА – ЯГОДА НОМЕР ОДИН

Переваги  вирощування 

смородини:

 Морозостійкість (окремі сорти 
взимку витримують морози до -35-
40 °С)

 Невибагливість (для вирощуван-
ня смородини добре підходять гли-
нисті, суглинкові, супіщані та піщані 
ґрунти)

 Тривалий термін плодоношення 
(більше 15 років)

Сорти смородини:

 розрізняють за кольором — чор-
на, червона та біла;

 за терміном дозрівання — рання, 

середньорання, середня, середньо-
пізня та пізня.

Використання різних сортів 
збільшує рентабельність виробниц-
тва.

Умови вирощування:

Добриво для смородини: орга-
ніка (перегній, трав’яні настої з зі-
лля, компост, попіл); мікроелементи 
(марганець, цинк, бор, мідь). Якщо 
при посадці в кожну ямку куща за-
класти по 6-7 кг перегною, 200 г 
суперфосфату, 2 склянки попелу, то 
наступну порцію добрив можна вно-
сити через два роки. Для висадки 

Автор роботи — Анастасія Сірик із села Велика КошелівкаАвтор роботи — Анастасія Сірик із села Велика Кошелівка

підбирають крупноплідні, витривалі 
сорти з доброю врожайністю. Для 
отримання високих врожаїв необ-
хідні відповідні ґрунти.

ВАЖЛИВО! Смородина 

негативно реагує на засо-

леність, надлишок хлору, 

добрив, наявність мийних 

засобів.

ЦІКАВІ ФАКТИ
 Імпорт смородини в Україну становить 16,7 тис. тонн, у грошовому 

еквіваленті — 35,1 тис. дол. США. З України смородина не експорту-
ється.

 Вміст вітаміну С в чорній смородині просто неймовірний — 300 мг на 
100 г продукту, що в 10 разів більше, ніж в інших ягодах і фруктах. Велика 
кількість вітамінів ставить її на перше місце серед усіх садових культур.

КАРТОПЛЯ – ПРОВIДНА КУЛЬТУРА ПОЛIССЯ
Автор роботи — Автор роботи — Ангеліна Ткаченко з села КолісникиАнгеліна Ткаченко з села Колісники

Як посадити картоплю 
під солому?

У даному випадку перекопувати 
ґрунт не потрібно, висаджувати на-
сіння будемо прямо на поверхню. За 
дбайливе ставлення ґрунт віддячить 
Вам пухкою, пористою структурою. 

Підготовлені бульби розкладають 
прямо по землі рядами. Відстань між 
рядами — близько 70 см, між бульба-
ми — 40-50 см, адже нам не потрібно 
її підгортати. Потім ряди закриваємо 
зверху шаром соломи близько 20-
30 см. Не бійтеся, що це занадто ве-
ликий шар, солома осяде практично 

наполовину. Але й більшим шар ро-
бити не потрібно, картоплі може не 
вистачити світла, щоб зійти. Щоб 
солому не забрало поривами вітру, 
зверху можна кинути невелику кіль-
кість гілля. Восени просто розгріба-
ємо солому і збираємо з землі чисті 
бульби. Солому можна використову-
вати на наступний рік. Для отримання 
гарних урожаїв потрібно оновлювати 
насіння картоплі кожні п’ять років.

У чому переваги?

Під такою ковдрою нічні за-
морозки не страшні, створюється 
волога атмосфера, яку полюбляє 
картопля. А в сильну спеку земля не 
перегрівається, що теж добре впли-
ває на культуру.

Таку картоплю не потрібно під-
гортати, поливати та полоти. Через 
такий шар мульчі траві складно про-
рости. Хоча багаторічники на зразок 
пирію — можуть. Тому їх краще за-
здалегідь видаляти.

Солома почне розкладатися та 
удобрювати землю, так що й додат-
кових добрив не знадобиться.

Основний фонд орних земель на Поліссі становлять дерновосередньопі-
дзолисті супіщані ґрунти. На них, окрім гречки, кукурудзи, озимої пшениці та 
жита, росте картопля. Ми пропонуємо новий спосіб посадки картоплі — під со-
лому, який був відомий нашим предкам давно. Тут головна ідея в тому, щоб ви-
тратити менше зусиль і отримати хороший врожай екологічно чистої картоплі.
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ
  ГОСПОДАРЮ НА ЗАМІТКУ

цього дня соловей співає востаннє, 
проте якщо зозуля припинила співа-
ти, буде рання зима.

 12 липня — Петра й Павла

Цей день пов’язаний з літнім сон-
цестоянням. Найурочистіше його 
відзначали пастухи. У Карпатському 
регіоні власники тварин організову-
вали святковий обхід («петрівку») на 
вигоні. Гуцули приносили пиріжки з 
сиром (мандрики, перевертаники). 
Після обіду пастухи влаштовува-
ли різноманітні змагання, розваги, 
танці.
У цей день юним підпасичам дозво-
лялося зібрати один удій з усіх тва-
рин та вигідно продати. Виручені, 
гроші йшли на власні потреби.

 13 липня — Полупетра, 

або Петрового батька

Дехто з селян вважав, що це на-
зва на честь Петрового батька, 
інші — лише самого Петра, а хтось 
пов’язував її з тим, що свято напо-
ловину менше. Як би там не було, 
але на Полупетра вшановували та-
кож пастухів і тварин. Деінде навіть 
не доїли корів. Зранку варили борщ 
у трьох горщиках, оскільки Петро 
тричі відмовлявся од Христа. У цей 
день пастухи мали змогу відпочи-
ти — не відпасували тварин, а тому 
казали: «На Полупетра щаслива 
дітвора».

 14 липня — Кузьми і Дем’яна

«Кузьма і Дем’ян згубили жупан» — 
початок літньої спеки, адже за ста-
рим календарем це полудень літа.

 15 липня — Фотія

Закінчували косовицю сіна й почина-
ли готуватися до жнив, тому казали: 
«З сіножаті пішли пожинки». Якщо 

з’явилися жовті листочки на дере-
вах — на ранню осінь і зиму.

 16 липня — Маків день

Маків день вважається нещасливим. 
Наші предки намагалися не розпо-
чинати в цей час нових справ та були 
обережними.

 17 липня — Андрія, Марфи

У цю днину дивляться, як поводиться 
місяць. Якщо його видно при сході, а 
ще здається, що він ніби перебігає з 
місця на місце та змінює колір, буде 
гарний урожай. Також вважають, що 
в цей час визначається погода на 
11 серпня: «Який Андрій — такий і 
Калинник (11 серпня)».

 18 липня — Кирила й Афанасія

Якщо місяць яскравий, то на щедрий 
врожай.

 19 липня — Єремія, Сисоя

Сьогодні корисно ходити босоніж. 
«На липневого Єремія всі господарі 
вже відсіялися, а до жнив приступа-
ти ще рано». «Всякий Веремій про 
себе розумій: коли сіяти, коли жати, 
коли в скирти прибирати».

 20 липня — Євдокії, Єфросинії

Переважно дощовий день, який за-
початковує негоду.

 21 липня — Прокопа

Традиційний початок жнив. Дозріван-
ня зернових колись співпадало з до-
стиганням чорниць. Крім того, жінки 
до схід сонця йшли на вгороди рвати 
кріп як засіб для лікування головного 
болю — дорослі відваром змивали 
голови, а дітей купали у ваннах.
В народі вважалося, що соловей спі-
вав доти, поки ячмінь не викине колос, 
а зозуля — лише до Петра. Пасічники 
збирали бджолині рої тільки до Про-
копа; після цього з них намагалися не 

створювати нових сімей, бо не встиг-
нуть запастися на зиму медом.

 22 липня — Панкрата, Кирила

Цього дня можна збирати перший 
врожай огірків. Якщо сьогодні лас-
тівки літають низько — на дощ.

 23 липня — Антонія

Якщо гримить і блискає, то десь у 
полі копи горять.

 24 липня — Ольги

Почуєш глухий грім — на дощ, грім з 
гулом — до зливи.

 25 липня — Прокла

В цей день бувають найрясніші роси. 
На Прокла все промокло.

 26 липня — архангела Гавриїла

Якщо сильна злива з грозою, то на 
дощову осінь.

 27 липня — Акили

Якщо на Акили йтиме дощ, то він ли-
тиме ще сім днів або й сім тижнів. Та-
кож наші пращури помітили, що цьо-
го дня капуста згортається в качани.

 28 липня — Володимира

Знахарі кажуть, що в цей день пот-
рібно встигнути зібрати всі цілющі 
трави.

 29 липня — Валентини

Цей день вважається святом «імен-
ного снопа».

 30 липня — Марини

Наші пращури вірили, що люди, які на-
родилися цього дня, мають владу над 
блискавками. «Суха блискавка калит 
хліб в цвіту, наводить ржу на траву».

 31 липня — Івана Багатостраж-

дальника

Цього дня жінки, котрих залишили чо-
ловіки, наймали в церкві службу божу, 
бо вірили в те, що після цього вони 
повернуться назад і будуть вельми ві-
рними в подружньому житті.

 1 липня — Іпата, Федула

У цей день спостерігають за травою: 
якщо вона суха — вночі йтиме дощ. 
Сьогодні розпочинають готуватися 
до жнив: «Леонтій до жнив серпи й 
коси поточив!».

 2 липня — Зосима

Цього святого вважають покрови-
телем бджіл. Відсьогодні ці комах 
заготовлюють мед на зиму. За ними 
спостерігають: якщо бджоли летять 
до своїх вуликів – незабаром дощ, а 
перед спекою вони стають агресив-
нішими — частіше жалять.

 3 липня — Мефодія

Якщо на Мефодія йде дощ, то він 
може тривати протягом сорока днів 
із переривами.

 4 липня — Терентія, Уляна

Улян — мученик із міста Тарі. Цього 
дня продовжується тема дощу (якщо 
справджується прикмета на Мефо-
дія). Якщо ж спекотно, то грудень 
буде морозним.
У ці дні зацвітає липа, здатна по-
збавити від пристріту. Вважалося, 
що той, хто зрубає це дерево, в лісі 
неодмінно заблукає, а якщо липа 
біля будинку всохла — до поганих 
змін у домі.

 5 липня — Євсевія

У день священномученика Євсевія 
наші предки сподівалися на дощ, 
адже він віщував гарний врожай хлі-
ба. Також спостерігали за туманом 
вранці: якщо імла стелиться по воді, 
буде тепло.

 6 липня — Горпини Купальної

Цей день вважають одним із найкра-
щих для заготівлі лікарських трав. 
Люди удосвіта вставали й вирушали 
в ліс і на левади, щоб запастися при-
родними ліками.

 7 липня — Івана Купала

Давнє язичницьке свято, що при-
падає на ніч із 6 на 7 липня. З ним 
пов’язані цікаві обряди: хлопці го-
тували вогнища, а дівчата вбирали 
Марену — живу гілку. З настанням 
сутінків парубки розкладали багат-
тя, через яке парами перестрибува-
ли, дівчата топили Марену, яка сим-
волізувала русалку, пускали на воду 
віночки, шукаючи майбутнє кохання.

 8 липня — Петра і Февронії

Петро та Февронія — князівське по-
дружжя, що славилося своїм мило-
сердям. Вони померли в один день 
і час. Вважається, що з цього дня 
можна очікувати ще сорок спекот-
них днів.

 9 липня — Давида Солунського

Наші пращури помітили, що цього 
дня достигають ягоди. Також вони 
слідкували за травою: якщо зранку 
вона суха — вночі йтиме дощ.

 10 липня — Самсона

Його іще називали Сіногній. «На 
Самсона, — казали, — бійся мусо-
на». Якщо йтиме дощ, то негодитиме 
сім тижнів — аж до бабиного літа.

 11 липня — Сергія і Германа

На Сергія та Германа дозріває чер-
вона бузина. Люди помітили, що 

ЛИПЕНЬ – ЛIТА ВЕРХIВКА
 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.
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У кожен

ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ

КЕРІВНИК ВІДДІЛУ РУКАВНОГО ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА 

(смт Варва, м. Ніжин Чернігівської обл.)

Вимоги:

 Вища освіта. 
 Знання технологій рукавного зберігання зерна.
 Досвід управління людьми.

АГРОНОМ (Чернiгiвська, Сумська, Полтавська обл.)

Вимоги:

 Агрономічна освіта. 
 Досвід роботи на земельній площі від 3 тис. га.

ФАХІВЕЦЬ ІЗ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  (смт Варва, Чернігівська обл.)

Вимоги:

 Вища технічна освіта.
 Знання ринку запасних частин до с/г техніки.
 Досвід налагодження ділових відносин 

з постачальниками.

ФАХІВЕЦЬ ВІДДІЛУ БЕЗПЕКИ (м. Ромни Сумської обл.)

Вимоги:

 Вища освіта (бажано юридична).
 Досвід роботи у правоохоронних органах (не 

менше 2 років).

СТАРШИЙ ОХОРОННИК (ГШР) (м. Ромни Сумської обл.)

Вимоги:

 Середньо-спеціальна освіта.
 Відповідальність, оперативність, здатність швидко 

приймати рішення.

ТРАКТОРИСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

(Чернігівська, Сумська, Полтавська обл.)

Вимоги:

 Досвід роботи на вітчизняній чи імпортній техніці.

ВОДІЙ (Чернігівська, Сумська, Полтавська обл.)

Вимоги:

 Наявність посвідчення водія категорії С, D, Е; 
допуск до ПНР.

МАШИНІСТ-КРАНІВНИК (смт Варва, Чернігівська обл.)

Вимоги:

 Наявність посвідчення машиніста-кранівника.
 Досвід аналогічної роботи.

За довiдками звертатися 
за телефоном: 

(067) 462-45-54

Контактна особа: 
Ольга 

Хоменко

8 23 червня 2017 року

ВIТАЄМО!

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

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

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.

ШАНОВНI ОРЕНДОДАВЦI 
ПIДПРИЄМСТВА «ДРУЖБА -НОВА» (КЕРНЕЛ)!

Повідомляємо Вам про те, що з 1 червня 2017 року Ви зможете 

поставити питання юристам компанії Кернел. Кваліфіковані фахівці 

нададуть вичерпні відповіді на два найбільш актуальних запитання 

на шпальтах газети «У кожен двір». Тому, якщо Вам потрібна 

юридична консультація із земельних, майнових, спадкових питань, 

телефонуйте за номерами гарячої лінії:

РАЗОМ З КЕРНЕЛ КРАЩЕ ТА НАДІЙНІШЕ!

(066) 601-34-57, (068) 573-18-49, 
(093) 500-40-75!

1 ÷åðâíÿ ñâ³é äåíü íàðîäæåííÿ â³äçíà÷èâ

 Â³òàë³é Âàñèëüîâè÷ Ôóðñà, 
Çàñòóïíèê Êåð³âíèêà ï³äðîçä³ëó ñëóæáè ñîö³àëüíî¿ 

ïîë³òèêè Ï³âí³÷íîãî ðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ 
ï³äïðèºìñòâà «Äðóæáà-Íîâà» (Êåðíåë)

Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,

В житті Вам згоди та порядку,
Щоб доля світлою була.

В роботі — успіхів, везіння,
У справах — вічного горіння!
Від душі любові Вам бажаєм
І хай Господь Вам помагає.

Ç ïîâàãîþ ³ âäÿ÷í³ñòþ, êîëåêòèâ 
«Äðóæáà-Íîâà» (Êåðíåë) òà îðåíäîäàâö³ ï³äïðèºìñòâà

19 червня ювілей 
постукався у двері до 

Марії Миколаївни 
Гончаренко, 

жительки села Козельного 
(Недригайлівський р-н, 
Сумська обл.), головного 

бухгалтера сільради, 
орендодавця підприємства 
«Дружба-Нова» (Кернел)

З повагою, колектив Вільшанського 
відділення «Дружба-Нова» (Кернел) 

та Козельненської сільської ради 
(Сумська обл. Недригайлівський р-н)

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!

Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

15 червня день народження завітав на поріг 

Володимира Миколайовича Кабиша 
з села Діброва (Роменський р-н, Сумська обл.)

Хай щастя сонцем усміхається,
І життя сповнює теплом,

Усе омріяне збувається,
Й дорога стелиться добром.

З любов’ю, дружина Таїса Григорівна, діти Ростислав та Ліна

17 ÷åðâíÿ 
þâ³ëåéíó äàòó â³äçíà÷èâ

Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷ 
Êðèâîãóç,

Êåð³âíèê ï³äðîçä³ëó 
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Ñõ³äíîãî 

ðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ 
ï³äïðèºìñòâà 

«Äðóæáà-Íîâà» (Êåðíåë)

Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти,

І днем грядущим від душі радіти!

Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,

А Вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!

Ç ïîâàãîþ ³ âäÿ÷í³ñòþ, 
êîëåêòèâ Â³ëüøàíñüêîãî 
é Òåðí³âñüêîãî â³ää³ëåííÿ 

«Äðóæáà-Íîâà» (Êåðíåë)  òà 
îðåíäîäàâö³ ï³äïðèºìñòâà

З повагою, колектив «Дружба-Нова» (Кернел) та орендодавці підприємства

27 червня день народження відзначатиме 

Тетяна Володимирівна Потапова, 
фахівець із земельних та соціальних питань «Дружба-Нова» (Кернел), 

жителька смт Недригайлів (Сумська обл.)

27 червня вітання з днем народження прийматиме 27 червня вітання з днем народження прийматиме 
Валентина Володимирівна Філоненко,Валентина Володимирівна Філоненко,  

фахівець із земельних та соціальних питань підприємства фахівець із земельних та соціальних питань підприємства 
«Дружба-Нова» (Кернел) із смт Варва (Чернігівська обл.)«Дружба-Нова» (Кернел) із смт Варва (Чернігівська обл.)

Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,

У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі.

Хай молодість ще довго квітне,
І усмішка іскриться на устах,

І лиш хороше, радісне, привітне,
Вам у житті перетинає шлях!

Якби вдалось впіймати дві зорі,Якби вдалось впіймати дві зорі,
Веселки обв’язати перевеслом,Веселки обв’язати перевеслом,

Тоді б напевно подарунки ціТоді б напевно подарунки ці
Сьогодні в подарунок Вам принесли.Сьогодні в подарунок Вам принесли.

Але по нашій немочі людськійАле по нашій немочі людській
Для нас, на жаль, таке не вдасться,Для нас, на жаль, таке не вдасться,

Тому бажаю щиро, від душіТому бажаю щиро, від душі
Кохання вічного, здоров’я й щастя!Кохання вічного, здоров’я й щастя!

З повагою і вдячністю, колектив підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) 
та орендодавці підприємства


