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СХОДИНКИ ДОБРИХ СПРАВСХОДИНКИ ДОБРИХ СПРАВ
У період 2014-2016 років 

ПІДПРИЄМСТВО 

«ДРУЖБА-НОВА» (КЕРНЕЛ) 

ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» 
інвестували в соціальну сферу 
сіл Чернігівщини, Сумщини та 

Полтавщини 12,5 млн грн. Наразі 
підбиваємо підсумки соціальної 

діяльності Кернел у регіоні за 
перше півріччя 2017-го.

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 6 (6)
4 серпня 2017 р.

Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел»

З ДУМКОЮ ПРО ДIТЕЙЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦIЯ
Редакція спільно з компанією Кернел 

започатковує на шпальтах видання 
нову рубрику, у якій Ви знайдете 

відповіді на НАЙБІЛЬШ ХВИЛЮЮЧІ 

ПИТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО, 

МАЙНОВОГО ТА СПАДКОВОГО 

ПРАВА. Кваліфіковані фахівці 
Компанії нададуть вичерпні 

роз’яснення з приводу актуальних 
для Вас ситуацій.

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
За даними Держстату, середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції  

за регіонами у січні-червні 2017 року становлять (грн/т)*:

 ПІДСУМКИ КОНКУРСУ

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!
Перед Вами черговий номер газети 

«У кожен двір». Як завжди, наша редакція 
намагалася зробити його максимально 
інформативним та корисним. Зауважимо, 
що для сільських громад  Чернігівщини, 
Сумщини та Полтавщини літній період 
став плідним на соціальні проекти, реалі-
зовані спільно з підприємством «Дружба-
Нова» (Кернел) та Благодійним фондом 
«Разом з Кернел». Про них ми поговоримо 
детальніше.

Але спершу хотілося б акцентувати 
увагу на підсумках соціальної діяльності 
Компанії в першому півріччі 2017-го. Так, 
за вказаний період «Дружба-Нова» (Кер-
нел) та Благодійний фонд інвестували в 
покращення рівня освіти, медицини, куль-
тури, спорту, благоустрою та інфраструк-
тури підопічних сіл 1 млн 555  тис. грн. 
Інформацію про фінансування в розрізі на-
прямків Ви знайдете у випуску.

Традиційно Кернел фінансово до-
лучився до діяльності пришкільних літніх 
таборів, які функціонували в червні на базі 
загальноосвітніх навчальних закладів. Під-
приємство «Дружба-Нова» (Кернел) спіль-
но з Благодійним фондом виділили на цю 
справу понад 41 тис. грн. Таким чином, 
яскраво та цікаво змогли провести два 
тижні пришкільного табірного життя учні 
навчальних закладів сіл Крути, Колісники, 
Талалаївка (Ніжинський р-н, Чернігівсь-
ка обл.), Леляки, Кухарка, Брагинці, Озеря-
ни (Варвинський р-н, Чернігівська обл.).

За фінансової участі Компанії в освіт-
ніх закладах Чернігівської та Сумської об-
ластей проходять поточні ремонти. Наразі 
кошти на їхнє проведення направлено у 
школи сіл Озеряни, Світличне, Кухарка 
(Варвинський р-н, Чернігівська обл.), Ряш-
ки (Прилуцький р-н, Чернігівська обл.), 
Берестовець, Галайбине, Вільшане (Борз-
нянський р-н, Чернігівська обл.), а також 
села Глинськ (Роменський р-н, Сумсь-
ка обл.) та смт Терни (Недригайлівсь-
кий р-н, Сумська обл.). Загальний бюджет 
витрат «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Ра-
зом з Кернел» склав майже 170 тис. грн.

Не менш важливим для жителів Бог-
данівської сільради (Варвинський р-н, 
Чернігівська обл.) став проект із рекон-
струкції пам’ятника воїнам, загиблим під 
час Другої світової війни. На цю справу 
спрямовано майже 30 тис. грн.

Значимою подією для учнів шкіл Чер-
нігівщини, учасників конкурсу «Агробізнес 
майбутнього з Кернел», стала подорож до 
Києва. Конкурсанти  отримали в подарунок 
від Кернел цю екскурсію за оригінальність, 
творчий підхід та ініціативність.

Також у номері Ви знайдете корисні 
поради, новини, вакансії Компанії та історії 
тих, хто будує своє кар’єру в Кернел!

Дякуємо, 

що залишаєтеся з нами!

Сонця, миру та добробуту 

в кожну оселю!

ЕКСКУРСIЯ В ПОДАРУНОК

Учасники конкурсу «Агробізнес майбутнього з Кернел» із сіл Ніжинського та Борзнянського районів Чернігівщини  дякують Кернел 

за цікаву, насичену та змістовну поїздку до Києва

 
Культури 

зернові 

та зернобобові

Сільськогоспо-

дарські тварини 

(у живій масі)

Молоко
Яйця, 

тис. шт.

Україна 3901,0 27 850,4 6996,8 962,0

Полтавська обл. 4062,9 36 028,7 7092,2 843,9

Сумська обл. 3582,4 30 887,9 6952,5 1152,4

Чернігівська 

обл.
3726,4 32 548,1 7006,2 1007,0

* Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних і накладних витрат

З настанням літа для 
дітей із українських сіл і 

міст гостинно відчинили 
двері ПРИШКІЛЬНІ 

ТАБОРИ. Традиційно до 
організації дозвілля для 

малечі фінансово 
долучаються 

кернелівці.

стор.
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У квітні-травні 

агропідприємства компанії 

Кернел та Благодійний фонд «Разом 

з Кернел» провели серед школярів 

підопічних сіл конкурс «Агробізнес 

майбутнього з Кернел». Його 

учасники, а це 215 дітей, подали 

на розгляд журі безліч стінгазет, 

презентацій, наукових доробків, 

відеосюжетів. У подарунок від 

Кернел конкурсанти отримали цікаві 

екскурсії. Зокрема, учні зі шкіл 

Ніжинського та Борзнянського районів 

Чернігівщини вирушили в незвичайну 

подорож до столиці України.
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  ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

ЖНИВА НА ЧЕРНIГIВЩИНI 
В РОЗПАЛI: ЗIБРАНО ТРЕТИНУ 
РАННIХ ЗЕРНОВИХ

Станом на перші числа серпня в області обмолоче-
но майже 93 тисячі гектарів, або 32% до прогнозу ран-
ніх зернових та зернобобових культур. Зібрано понад 
411 тисяч тонн зерна, середня врожайність перевищує 
44 центнери з гектара. Крім того, обмолочено близько 
25 тисяч гектарів (85%) озимого ріпаку, зібрано понад 
77 тисяч тонн зерна, середня врожайність — майже 
32 центнери з гектара.

НА СУМЩИНI ПОХВАЛИЛИСЬ 
ЧИМАЛИМИ ВРОЖАЯМИ

На початок серпня на Сумщині намолочено майже 
500 тисяч тонн зерна нового врожаю. Найвищий показ-
ник врожайності ранніх зернових зафіксували у Глухів-
ському (5,4 т/га), Буринському (5 т/га) та Конотопському 
(5 т/га) районах. У розрізі культур зібрано: озимої пше-
ниці — 392 тис. тонн (41%) при середній урожайності 
4,8 т/га; озимого ячменю — 3,4 тис. тонн (92%) при се-
редній урожайності 4,1 т/га; ярого ячменю — 51,3 тис. 
тонн (38%) при середній урожайності 3,6 т/га; жита — 
1,7 тис. тонн 0,43 (6%) при середній урожайності 4 т/га; 
вівса — 0,2 тис. тонн 0,1 (1%) при середній урожайнос-
ті 2,4 т/га; гороху — 20,9 тис. тонн (64%) при середній 
урожайності 3,4 т/га.

  АГРАРНІ ОБРІЇ

На звільнених полях проводиться підготовка ґрунту 
під посів озимих культур. Станом на 31 липня підготов-
лено 6,5 тис. га.

НА ПОЛТАВЩИНI НАМОЛОЧЕНО 
ПЕРШИЙ МIЛЬЙОН ТОНН ЗЕРНА

На Полтавщині намолотили перший мільйон тонн 
зерна. І навіть більше — 1 млн 800 тис. тонн зернових. Із 
них пшениці — 790 тис. т, до того ж її 75% — продоволь-
чої якості! Середня урожайність становить 39,8 ц/га. На 
сьогодні вже завершились жнива у Великобагачансько-
му районі. А у Гребінківському, Миргородському, Ко-
телевському, Диканському, Решетилівському та Ново-
санжарському районах — завершаться на цьому тижні. 
Загалом на Полтавщині обмолотили 75% площі посівів.

РАЗОМ З КЕРНЕЛ КРАЩЕ 
ТА НАДІЙНІШЕ!

ШАНОВНI ОРЕНДОДАВЦI 
КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ!

Повідомляємо Вам про те, що з 1 червня 

2017 року Ви зможете поставити питання 

юристам компанії Кернел. Відповіді 

кваліфікованих фахівців на два найбільш 

актуальних запитання будуть опубліковані 

на шпальтах газети «У кожен двір». Тому, 

якщо Вам потрібна юридична консультація 

із земельних, майнових, спадкових питань, 

телефонуйте за номерами гарячої лінії:

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

ЗАПИТУВАЛИ? ВIДПОВIДАЄМО!
Шановні читачі! Як і було обіцяно, наша редакція спільно з компанією Кернел започатковує на шпальтах видання 

нову рубрику «Юридична консультація». Тут кожен зможе знайти відповіді на найбільш хвилюючі питання 

земельного, майнового та спадкового права. Кваліфіковані фахівці Компанії на сторінках газети нададуть вичерпні 

роз’яснення та проконсультують з приводу актуальних для Вас ситуацій.

Законом № 1709-VII від 20.10.2014  «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо деяких питань спадкування)» спростилася процедура оформлення 
спадщини та реєстрації прав громадян на успадковане ними нерухоме майно, насам-
перед на селі. Тепер мешканці сільських населених пунктів можуть оформити необхідні 
документи за місцем проживання, оскільки означений Закон надає повноваження ор-
ганам місцевого самоврядування щодо оформлення права на спадщину та щодо реє-
страції прав на успадковане мешканцями сільських населених пунктів нерухоме майно.  
Це не лише робить відповідні послуги більш доступними для спадкоємців, а й зменшує 
часові та грошові витрати на їхнє оформлення. Також даний Закон скасовує обов’яз-
кове проведення оцінки майна у випадках спадкування майна спадкоємцями першої 
та другої черги за законом і за правом представлення (до таких спадкоємців, зокрема, 
належать діти спадкодавця, онуки, рідні брати та сестри, той із подружжя, який його 
пережив, батьки тощо).

 
 СПАДЩИНА відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою. 

Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошуєть-
ся померлою. Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодав-
ця. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є 
місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності 
нерухомого майна — місцезнаходження основної частини рухомого майна.

 ПРАВО НА СПАДКУВАННЯ мають особи, визначені у заповіті. У разі відсутності за-
повіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийнят-
тя спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини 
право на спадкування отримують спадкоємці за законом в порядку черговості, визна-
ченою у ст. 1261 – 1265, ст. 1223 Цивільного кодексу України). Кожна наступна черга 

спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців 
попередньої черги.

 СПАДКОЄМЕЦЬ, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкрит-
тя спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом 6-місячного 
строку він не заявив про відмову від неї. Спадкоємець, який бажає прийняти спадщи-
ну, але на час відкриття спадщини не проживав постійно зі спадкодавцем, має подати 
нотаріусу або — в сільських населених пунктах — уповноваженій на це посадовій особі 
відповідного органу місцевого самоврядування заяву про прийняття спадщини. Для 
прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу 
відкриття спадщини. Якщо спадкоємець протягом цього терміну не подав заяву про 
прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її. Строк прийняття спадщи-
ни може бути поновлений за письмовою згодою інших спадкоємців, а в разі наявності 
спору — судом за позовом спадкоємця.

 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ переходить до спадкоємців на за-
гальних підставах, із збереженням її цільового призначення. До спадкоємців житлового 
будинку, інших будівель та споруд переходить право власності або право користування 
земельною ділянкою, на якій вони розміщені. До спадкоємців житлового будинку, інших 
будівель та споруд переходить право власності або право користування земельною ді-
лянкою, яка необхідна для їхнього обслуговування, якщо інший її розмір не визначений 
заповітом.

Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно, зобов’яза-
ний звернутися до нотаріуса або — в сільських населених пунктах — до уповноваженої 
на це посадової особи відповідного органу місцевого самоврядування за видачею йому 
свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно. Свідоцтво про право на спадщи-
ну видається спадкоємцям після закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини.

Оскільки можуть виникати особливості в кожній конкретній ситуації, наприклад, 
спадкування за заповітом або за законом, стосовно черговості спадкування за за-
коном, стосовно розміру частки у спадщині спадкоємців, якщо спадкоємців декіль-
ка,  прийняття спадщини малолітньою, недієздатною особою, спадкування частини 
спадщини, що не охоплена заповітом, пропущення строку для прийняття спадщини, 
право на обов’язкову частку у спадщині малолітніми, неповнолітніми, повнолітніми 
непрацездатними дітьми спадкодавця, непрацездатними вдовою (вдівцем), непра-
цездатними батьками тощо, потрібно звернутися за роз’ясненням до нотаріуса або 
посадової особи відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття 
спадщини.

Доброго дня! Звертаюся до працівників юридично-

го відділу підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) із 

проханням проконсультувати мене з питань спад-

кування, зокрема пояснити процедуру переоформ-

лення спадщини на будинок та земельну ділянку. 

Вдячна за допомогу!

Анастасія Іванівна, с. Великі Будки (Недригайлівський р-н, Сумська обл.)
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  З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ

ТЕРИТОРIЯ ЛIТНЬОГО ДОЗВIЛЛЯ

ВIДРЕМОНТОВАНО ПАМ’ЯТНИК ВОЇНАМ, 
ЗАГИБЛИМ ПIД ЧАС ДРУГОЇ СВIТОВОЇ

  ІНФРАСТРУКТУРА

Людмила Іванівна Каркуша, голова Богданівської сільради (Варвинський р-н, Чернігівська обл.), говорить про те, що 

хоча підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) орендує у них порівняно небагато землі, проте підтримувати соціальну 

сферу та благоустрій сіл допомагає.

–Ми співпрацюємо з кер-
нелівцями в межах соці-
альних домовленостей, і 

орендарі завжди виконують усі взяті не 
себе зобов’язання, — коментує Людми-
ла Іванівна. — Наприклад, зараз на етапі 
завершення перебуває проект із рекон-
струкції пам’ятника загиблим воїнам 
Другої світової війни. Кернел направив 
на цю справу майже 30 тис. грн.

Річ у тім, що даний об’єкт не оновлю-
вався ще з початку дев’яностих. До на-
ших днів він дійшов у неналежному стані. 
Зрозуміло, що залишити все як є й не ре-
монтувати — означає забути про тих, хто 
боронив нашу землю від окупантів.

— Коли ми звернулися до Компанії й 
одержали підтримку, одразу взялися до 
справи, — продовжує очільниця сільра-

ди. — Замінили дві меморіальні дошки, 
на яких раніше були написи російсь-
кою, — тепер тут згадують про Героїв 
рідною мовою. А ще виконано масштаб-
ні штукатурні роботи. Правду кажучи, ми 
плануємо в майбутньому продовжити 
реконструкцію пам’ятника й переконані, 
що Компанія допоможе нам знову. Дяку-

ємо Кернел за цей проект, а також за те, 
що розчищають дороги від снігу, спря-
мовують кошти на відзначення Дня села, 
традиційно презентують подарунки пер-
шокласникам до новорічних свят, а Вете-
ранам — до Дня Перемоги. А також за те, 
що Компанія працює з думкою про село 
та громаду.

За фінансування підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» За фінансування підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 

пройшла реконструкція пам’ятника загиблим у Другій світовій війні солдатам пройшла реконструкція пам’ятника загиблим у Другій світовій війні солдатам 

на території Богданівської сільради (Варвинський р-н, Чернігівська обл.)на території Богданівської сільради (Варвинський р-н, Чернігівська обл.)

Із закінченням навчального року у школярів з’явилося більше часу для відпочинку. Саме 

тому з настанням літа для дітей із українських сіл та міст гостинно відчинили свої двері 

пришкільні табори. Зазвичай вони діють на базі загальноосвітніх навчальних закладів. 

Традиційно до організації літнього дозвілля для сільсь-
кої малечі фінансово долучається компанія Кернел 
та Благодійний фонд «Разом з Кернел». Цей рік теж 

не став винятком. Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) 
спільно з Благодійним фондом виділили на цю справу 
понад 41 тис. грн. Таким чином, яскраво та цікаво змог-
ли провести два тижні пришкільного табірного життя учні 
навчальних закладів сіл Крути, Колісники, Талалаївка (Ні-
жинський р-н, Чернігівська обл.), Леляки, Кухарка, Брагин-
ці та Озеряни (Варвинський р-н, Чернігівська обл.).

КОМЕНТАР 

Ольга Кіт, директор Крутівської ЗОШ (Ніжинський р-н)

«Протягом двох тижнів при нашій школі для всіх бажаючих 
учнів діяв літній табір «Джерельце». Тут діти мали можли-
вість якісно та цікаво відпочити. Для них розроблено що-

денну насичену програму зі спортивними змаганнями, кон-
курсами. А ще відвідувачі табору побували на численних 
екскурсіях у ніжинському парку відпочинку ім. Т. Г. Шевчен-
ка та школі верхової їзди. Таким видом літнього оздоров-
лення охоплено 40 дітей. Завдяки фінансуванню підприєм-
ства «Дружба-Нова» (Кернел) для діток було організовано 
повноцінне, насичене вітамінами триразове харчування. 
Додам, що саме Кернел щороку направляє кошти на при-
шкільний майданчик. Також раніше Компанія фінансувала 
поточні ремонти, а до Нового року традиційно презентує 
діткам солодощі. Дякуємо кернелівцям за добро!»

КОМЕНТАР 

Ольга Дробілко, директор Кухарської ЗОШ (Варвинський р-н)

«З перших днів червня для змістовного дозвілля дітей Ку-
харської сільради при місцевій школі діяв двотижневий табір 
відпочинку з денним перебуванням. Тут 16 діток з користю 
провели свій час. Здійснили розважальну поїздку до При-
лук, а також побували на Дні захисту дітей у Варві. До речі, 
транспорт на останню поїздку надало підприємство «Друж-
ба-Нова» (Кернел). Також Кернел виділив кошти на продук-
ти для покращення харчування таборян. Хочеться висловити 
слова подяки всім, хто долучився до того, щоб малеча отри-
мала від цього літа заряд позитивних емоцій. Окрема подя-
ка кернелівцям, які вже не перший рік поспіль направляють 
фінанси на літнє оздоровлення маленьких кухарчан».

КОМЕНТАР 

Людмила Ярмак, директор Колісниківської ЗОШ (Ніжинський р-н)

«На базі нашої школи щороку організовується літній табір 
відпочинку. Завдяки фінансуванню від двох найбільших 
орендарів села, у тому числі «Дружба-Нова» (Кернел), уже 
другий рік поспіль відвідувачі табору мають можливість 
якісно харчуватися. Для 22 учнів організовано триразове 
харчування (сніданок, обід та полуденки). Додам, що кер-
нелівці допомагають нам у вирішенні багатьох інших, не 
менш нагальних питань. Завдяки їхнім коштам заклад об-
завівся комп’ютерною технікою, крім того, вони фінансу-
ють поточні літні ремонти тощо. Тому вкотре хочу подяку-
вати Компанії за підтримку й за те, що працюють з думкою 
про підростаюче покоління».

Дітки з Ніжинського та Варвинського районів Чернігівщини дякують підприємству «Дружба-Нова» (Кернел) Дітки з Ніжинського та Варвинського районів Чернігівщини дякують підприємству «Дружба-Нова» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» за цікаве, насичене емоціями та враженнями літнє дозвіллята БФ «Разом з Кернел» за цікаве, насичене емоціями та враженнями літнє дозвілля
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  ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

ГОТУЄМОСЬ ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
На дворі літо, а у школах — гарний період для оновлення приміщень, створення умов для якісного навчального 

процесу. Традиційно компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел» фінансово допомагають підопічним школам 

у цьому процесі. Цьогоріч підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та Благодійний фонд спрямували 

на поточні ремонти в освітніх закладах майже 170 тис. грн.

Фінансову підтримку від Компанії отри-
мали навчальні заклади сіл Озеряни, 
Світличне, Кухарка (Варвинський р-

н, Чернігівська обл.), Ряшки (Прилуцький р-н, 
Чернігівська обл.), Берестовець, Галайбине, 
Вільшане (Борзнянський р-н, Чернігівсь-
ка обл.), а також село Глинськ (Роменсь-
кий р-н, Сумська обл.) та смт Терни (Недри-
гайлівський р-н, Сумська обл.). Детальні-
ше — у коментарях.

КОМЕНТАР 

Світлана Холод, завуч Тернівської ЗОШ

«Уже зовсім скоро 269 тернівських діток пе-
реступлять шкільний поріг. Приємно, що в 
літній період завдяки спільним зусиллям пе-
дагогічного колективу, батьків, спонсорів та 
благодійників ми змогли якісно підготувати 
приміщення закладу до навчання. Прове-
дено загальне фарбування на трьох повер-
хах — у коридорах, холах, осучаснено кабінет 
інформатики, спортивну залу, харчоблок, 

замінено п’ять дверних блоків. Дякую всім, 
хто допомагав у цій справі. Особлива подя-
ка підприємству «Дружба-Нова» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел». Аграрії вже кілька ро-
ків поспіль направляють фінанси на поточні 
ремонти, цього разу виділили 37 тис. грн. У 
цій справі вони є для нас надійними та ста-
більними партнерами. Кошти від них пере-
раховуються вчасно, задовго до проведення 
робіт».

КОМЕНТАР 

Катерина Складана, 
директор Галайбинської ЗОШ

«Три останніх роки аграрії підприємства 
«Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» допомагають нам у проведенні по-
точних літніх ремонтів. Наразі направили 
кошти на придбання фарби та цементу. Та-
кож долучаємо до фінансування ремонтних 
робіт батьківські внески. І хоча приміщення 
нашого навчального закладу порівняно не 

старе, побудоване 25 років тому, проте хо-
четься зробити його максимально комфорт-
ним для 44 діток, які здобувають тут освіту, 
отримують путівку в доросле життя. Саме 
Компанія підтримує нас у прагненні забез-
печити учням найкращі умови для навчання. 
Окрім літніх ремонтів, кернелівці направляли 
кошти на придбання музичного обладнання, 
комп’ютерної техніки, надавали фінансуван-
ня для влаштування екскурсій для школярів, 
зокрема до Канева. Дякуємо Кернел за ро-
зуміння та допомогу!»

КОМЕНТАР 

Тетяна Прищенко, 
директор Світличненської ЗОШ

«Наразі поточні ремонти у нас перебувають 
на стадії завершення. Підприємство «Друж-
ба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
традиційно фінансово підтримали роботи —
допомогли придбати матеріали для онов-
лення зовнішнього фасаду приміщення та 

лакування паркету. Крім того, завдяки фі-
нансуванню Компанії ми обзавелися ще й 
сучасною бензокосою для приведення до 
ладу шкільних територій. Дякуємо Компанії 
за те, що не лишають поза увагою наші звер-
нення та потреби».

КОМЕНТАР 

Світлана Чебакова, 
голова Ряшківської сільради

«Останніх три роки поточні літні ремонти у 
нашій школі проходять за фінансування під-
приємства «Дружба-Нова» (Кернел) та суб-
венцій з місцевого бюджету. Таким чином, 
батьків ми повністю звільнили від фінансо-
вого навантаження. Щира подяка кернелів-
цям за те, що піклуються про освітню сфе-
ру села. Сподіваємося, що в найближчому 
майбутньому Компанія спрямує кошти на 
ще один, не менш важливий проект — замі-
ну котла у школі. Щоб у стінах закладу було 
тепло й комфортно в будь-яку пору року».

За фінансування «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом За фінансування «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом 

з Кернел» поточні ремонти пройшли у школі с. Галайбине з Кернел» поточні ремонти пройшли у школі с. Галайбине 

(Борзнянський р-н, Чернігівська обл.)(Борзнянський р-н, Чернігівська обл.)

За кошти від Кернел придбано будівельні За кошти від Кернел придбано будівельні 

та господарчі товари для Світличненської та господарчі товари для Світличненської 

ЗОШ (Варвинський р-н, Чернігівська обл.)ЗОШ (Варвинський р-н, Чернігівська обл.)

У навчальному закладі смт Терни (Недригайдівський р-н, Сумська обл. ) літні ремонти У навчальному закладі смт Терни (Недригайдівський р-н, Сумська обл. ) літні ремонти 

проведено за фінансової підтримки «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел»проведено за фінансової підтримки «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел»

Школу с. Глинськ Школу с. Глинськ 

(Роменський р-н, (Роменський р-н, 

Сумська обл.) до нового Сумська обл.) до нового 

навчального року підготовлено навчального року підготовлено 

за фінансової участі Кернелза фінансової участі Кернел
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  СХОДИНКИ ДОБРИХ СПРАВ

ПЕРШЕ ПIВРIЧЧЯ 2017-го РАЗОМ З КЕРНЕЛ
У кожному номері газети ми розповідаємо Вам про масу добрих справ, реалізованих сільськими громадами спільно з агропідприємствами компанії Кернел 

та БФ «Разом з Кернел». У період 2014–2016 років підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та Благодійний фонд інвестували в соціальну сферу сіл Чернігівщини, 

Сумщини та Полтавщини 12,5 млн грн. Наразі доцільно буде підбити підсумки соціальної діяльності Кернел  у регіоні за перше півріччя 2017-го.

  ПІДСУМКИ КОНКУРСУ

У квітні-травні Компанія та БФ «Разом з Кернел» провели серед школярів підопічних 

сіл конкурс «Агробізнес майбутнього з Кернел». Проект мав на меті популяризацію 

аграрних професій, формування у дітей інтересу до подальшого навчання в аграрних 

вишах і побудови кар’єри в Компанії. Учасники конкурсу, а це 215 дітей з Чернігівської, 

Полтавської, Харківської, Кіровоградської, Хмельницької областей, подали на розгляд 

журі безліч стінгазет, презентацій, наукових доробків, відеосюжетів. За творчий підхід 

та ініціативність учні сільських шкіл отримали в подарунок від Кернел цікаві екскурсії.

КУЛЬТУРА (ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ)

11  млнмлн  555555  тис.тис.  грнгрн

СУМА СОЦІАЛЬНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ 

«ДРУЖБА-НОВА» (КЕРНЕЛ) 
ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» 

У СЕЛА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ, 
ПОЛТАВСЬКОЇ ТА СУМСЬКОЇ 

ОБЛАСТЕЙ ЗА 6 МІСЯЦІВ 
2017 РОКУ

У кінці червня учні шкіл Ніжинського та Борзнянського районів Чернігівщини, учасни-
ки конкурсу «Агробізнес майбутнього з Кернел», вирушили в незвичайну подорож до 
Києва. Діти побували в парку професій «Кідландія». Відвідали визначні місця столиці та 

милувалися Дніпром.

ЕКСКУРСIЯ В ПОДАРУНОКЕКСКУРСIЯ В ПОДАРУНОК

Дякую Кернел за організований конкурс та приєм-
ний подарунок для учасників — поїздку до Києва. Я, 

наприклад, побувала у столиці вперше, отримала масу 
емоцій від візиту в «Кідландію». А ще вразив ритм мега-
поліса, його інфраструктура — висотки, офісні приміщ-
ння, культурні пам’ятки. У «Кідляндії» ми на три години 
занурилися у світ цікавих професій — спробували себе 
в ролі журналістів, медиків, працівників фабрик. Ви-
конували різноманітні завдання, вчилися заробляти та 
витрачати гроші. Як на мене, організація таких конкур-
сів — дуже потрібна. Адже їхні учасники в процесі підго-
товки робіт навчаються нового, а подібні екскурсії дають 
можливість дітям побачити зовсім інший світ, багато 
нового та цікавого. Це були незабутні враження!

Кароліна Яковець, 

учасниця конкурсу, Борзнянський р-н, Чернігівська обл.

ОСВІТА

МЕДИЦИНА АДРЕСНА ДОПОМОГА ДУХОВНІСТЬ/СПОРТ  

272 
тис. грн

122 
тис. грн

147 
тис. грн

826 
тис. грн85 

тис. грн

«На конкурс моя дочка Ангеліна готувала презентацію. Вона й ми, батьки, були приємно здивовані тим, що за участь 
її запросили на екскурсію до столиці. Особисто я вважаю, що для дітей, які проживають у селах і не завжди мають 

можливість виїхати за межі свого населеного пункту, області, дуже важливо організовувати конкурси та подорожі, 
які розширюють світогляд, дарують нові знайомства та гарні емоції. Дякуємо Кернел за цю добру справу».

Антоніна Ткаченко, мама учасниці конкурсу, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Одразу наголошу, що різноманітні конкурси для на-
ших учнів Кернел організовує щороку. Що стосується 

останнього, то він був орієнтований на старших дітей, 
адже за його умовами слід було запропонувати цікаві ідеї 
розвитку агробізнесу. Таким чином, виконуючи роботи, 
школярі ще й отримували нові знання. Щодо поїздки, то 
справді вдалася! Комфортний транспорт, інформативне 
наповнення подорожі (відвідини парку професій, екскур-
сія до пам’ятного знака на честь заснування Києва та до 
Дніпра), а також смачне частування. Ми вдячні за насиче-
ний цікавими моментами та гарним настроєм день. Окре-
му подяку хочу висловити підприємству «Дружба-Нова» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» — за те, що підтримують 
наш освітній заклад, систематично надають кошти на 
проведення ремонтів.

Наталія Нерослик, директор Берестовецької ЗОШ, Чернігівська обл.

« К і д л а н д і я »  є 

найбільшим в 

Україні інтерак-

тивним розва-

жальним парком, де 

діти можуть знайоми-

тися з різними профе-

сіями, заробляти ігро-

ві гроші, витрачати їх 

на розваги, сувеніри 

або накопичувати на 

банківському рахунку. 

Маленькі громадя-

ни «Кідландії» мають 

можливість у цікавій 

та легкій для сприй-

няття формі дізнатися 

про те, як працює еко-

номіка в дорослому 

світі, зрозуміти цін-

ність праці та навчи-

тися відповідально 

ставитись до грошей.

БЛАГОУСТРІЙ/ІНФРАСТРУКТУРА 

103 
тис. грн

Фоторепортаж із перебування дітей Фоторепортаж із перебування дітей 

зі шкіл Ніжинського та Борзнянського зі шкіл Ніжинського та Борзнянського 

районів Чернігівщини — учасників районів Чернігівщини — учасників 

конкурсу — у парку професій конкурсу — у парку професій 

«Кідландія»«Кідландія»



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

Олександр Миколайович ОмельяненкоОлександр Миколайович Омельяненко
 Посада: Посада: керівник науково-дослідного пункту на підприємстві «Дружба-керівник науково-дослідного пункту на підприємстві «Дружба-

Нова» (Кернел)Нова» (Кернел)

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: 5 років 5 років

«У 2012 році, отримавши диплом за спеціальністю «Агрономія» Сумського національного 
аграрного університету, я спробував працевлаштуватися на підприємство «Дружба-Нова», 
про діяльність якого не раз чув від одногрупників. Пройшов співбесіду та розпочав працюва-
ти на позиції агронома-дослідника. Через рік наше підприємство увійшло до складу компанії 
Кернел. Відтоді й починається відлік мого професійного розвитку та кар’єрного зростан-
ня. Спочатку я спробував свої сили на посаді в. о. науково-дослідного пункту в с. Броварки 
(Глобинський р-н, Полтавська обл.) — йдеться про підприємство «Юнігрейн-Агро» (Кернел). 
Торік став керівником науково-дослідного пункту на підприємстві «Дружба-Нова» (Кернел). 
Наразі наш підрозділ працює над покращенням стану ґрунтів орендованих земельних наді-
лів, підвищенням їхньої родючості та якісних показників. Цікавими є проекти з мікробіоло-
гії, дослідження сидератів, засобів захисту рослин, застосування новітніх технологій в об-
робітку. Вважаю, що працювати в інноваційній та передовій компанії, такій як Кернел, — це 
завжди безліч можливостей, нового досвіду та цікавого спілкування. Головне — правильно 
спланувати свою роботу, відокремити першочергове від другорядного та організувати зла-
годжену та коректну комунікацію в колективі. Що стосується успіху, то це поняття має чи-
мало відтінків. Як на мене, ти успішний, коли приносиш користь людям, які тебе оточують, 
Компанії, у якій працюєш, країні, у якій живеш».

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

ДОВIДКА у країнах Центральної та Східної 
Європи за всю історію цієї біржі. З 
року в рік Компанія лідирує в рей-
тингах найкращих роботодавців. У 
2016-му Кернел визнано найбільш 
прозорою компанією галузі АПК 
відповідно до Індексу прозорос-
ті найбільших компаній в Україні. 
У 2017 році Кернел успішно дебю-
тував на ринку євробондів, роз-
містивши на Ірландській фондовій 
біржі п’ятирічні облігації. На частку 
Кернел припадає близько 8% сві-
тового виробництва соняшникової 
олії. Торговельнi марки Компанії: 
«Щедрий дар», «Стожар», «Чумак 
Домашня», «Чумак Золота». Свою 

продукцію Кернел постачає в більш 
ніж 60 країн світу, серед основних 
ринків збуту — Індія, країни Євро-
союзу, Єгипет і Туреччина. Пере-
робні потужності Кернел станов-
лять 3 млн тонн насіння соняшника 
на рік, що дозволяє отримувати 
1,3 млн тонн соняшникової олії та 
близько 1,2 млн тонн соняшнико-
вого шроту. Iз 2010 року Кернел 
активно розвиває аграрний напря-
мок дiяльностi — сiльгоспвиробни-
цтво. Щороку Кернел постачає на 
міжнародні ринки приблизно 5 млн 
тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, 
сої та ріпаку, закуповуючи сіль-
госппродукцію у більш ніж п’яти 

тисяч виробників, а також виро-
щуючи власну продукцію на понад 
600 тис. га землі. Спiльно з вироб-
ничою дiяльнiстю проводиться тiс-
на спiвпраця з громадами сiл i ма-
лих мiст на територiї присутностi 
агропiдприємств Кернел. Основне 
завдання — фiнансово-матерiаль-
на пiдтримка громадських iнiцiа-
тив, соцiальної сфери населених 
пунктiв з метою пiдвищення рiвня 
життя та добробуту населення. У 
2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи 
Компанiї об’єднали в програму 
пiдтримки територiальних громад 
«Разом з Кернел». Для реалiзацiї 
цiєї програми агропiдприємства 

Компанiї створили однойменний 
Всеукраїнський Благодiйний фонд 
«Разом з Кернел».

У Чернiгiвськiй (Нiжинський, 
Прилуцький, Борзнянський, Вар-
винський, Срiбнянський, Сосниць-
кий, Талалаївський, Iчнянський ра-
йони), Сумськiй (Недригайлiвський 
та Роменський райони), Полтав-
ськiй (Чорнухинський, Гадяцький, 
Лохвицький та Пирятинський райо-
ни) областях Компанiю представ-
ляє пiдприємство «Дружба-Нова», 
що входить до складу Кернел з лип-
ня 2013 року. На вказанi пiдопiчнi 
територiї поширюються й соцiальнi 
програми Благодiйного фонду.

КЕРНЕЛ — найбільший у світі ви-
робник та експортер соняшнико-
вої олії, провідний виробник і по-
стачальник сільськогосподарської 
продукції з регіону Чорномор-
ського басейну на глобальні рин-
ки. Компанія щороку підтверджує 
беззаперечне лідерство в усіх 
напрямках діяльності, у регіонах 
присутності та світових рейтин-
гах. Протягом 10 років акції Кер-
нел торгуються на Варшавській 
фондовій біржі. У 2011 році IPO 
Кернел було визнано найкращим 

 ВИРОБНИЦТВО

КЕРНЕЛ – НАЙКРАЩИЙ 
РОБОТОДАВЕЦЬ УКРАЇНИ

 РЕЙТИНГИ

НА ЗАВОДАХ КЕРНЕЛ 
ЗАПРОВАДИЛИ УНIКАЛЬНI 

ТЕХНОЛОГIЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ОЛIЇ

З цією оцінкою Кернел випередив ком-
панію «Миронівський хлібопродукт» (88,1) та 
агропромхолдинг «Астарта-Київ» (85,3). При 
формуванні рейтингу Korn Ferry Hay Group ке-
рувалися критеріями нематеріальної мотива-
ції. Опитування проводилося всередині кожної 
компанії.

Korn Ferry Hay Group — це компанія гло-
бального консультування з питань менедж-
менту, яка працює з лідерами, щоб пере-
творити стратегію на дійсність, у 47 країнах 
світу. Протягом понад 60 років компанія під-
тверджує якість досліджень та інтелектуальну 
ретельність своєї роботи.

Компанія Кернел стала роботодавцем 

номер один у вітчизняному 

агропромисловому комплексі, згідно 

з дослідженнями Korn Ferry Hay 

Group. Середня оцінка Компанії від 

співробітників склала 89,1 зі 100, 

забезпечивши найкращий результат 

серед 34 компаній, які взяли участь 

у дослідженні. 

Щоб вітамінізувати олію для зовнішнього ринку, на за-
водах було встановлено спеціальне дозуюче обладнання, 
яке додає в олію необхідну порцію вітаміну А. В результаті 
ми отримуємо 100% соняшникову рафіновану дезодорова-
ну виморожену олію марки П. На сьогодні вже вироблено 
288 т вітамінізованої олії. Під торговельними марками 
Kernel, Chef Aida та Fresh олію було експортовано в Бан-
гладеш і Сенегал. Мешканці цих країн відчувають нестачу 
вітамінів у щоденному раціоні, а забезпечення громадян 
продуктами з підвищеним умістом корисних речовин навіть 
регулюється спеціальними державними програмами. 

Створення нових та вдосконалення існуючих 

технологій у виробництві — це перспективні 

напрями розвитку олійноекстракційних заводів 

Кернел. Завдяки унікальним новітнім технологіям 

фахівцям Полтавського та Приколотнянського 

олійноекстракційних заводів вдалося зробити 

неможливе можливим. Кернел запустив 

у виробництво рафіновану олію, 

збагачену вітаміном А, з високою харчовою 

та біологічною цінністю.



74 серпня 2017 року

  ДОБРИЙ ГОСПОДАР

 11 серпня. Калиника мученика

Закалинить — на початку вересня не 
заморозить. На Калиника туман — за-
пасай коси на овес із ячменем.

 12 серпня. Сили, Івана-воїна

Щоб упізнати злодія, у церкві цього 
дня ставили біля ікони свічку Івано-
ві, перевернуту догори. Якщо вона 
горітиме, то крадій мучитиметься. З 
дня Сили можна було починати сіяти 
озимину.

 13 серпня. Євдокима

Від імені ченця Євдокима, що жив 
у IX ст. в найбільшій області Малої 
Азії — Каппадокії (нині Туреччина). 
Цей день нерідко звуть Євдокимо-
вими запустами, тобто заговинами 
перед Успенським постом.

 14 серпня. Спас перший, медо-

вий, мокрий, Маковія

Який Маковій, таке й Успіння 
(28 серпня).

 15 серпня. Степанів день

Яка погода цього дня, така буде у ве-
ресні. Починали косити отаву. З’яви-
лась отава — для сіна прибава.

 16 серпня. Антона-вихровія

За цим днем прогнозували погоду в 
жовтні. Вітер з вихорами — на сніжну 
зиму.

 17 серпня. Явдохи-огірочниці

Погожий день — то й листопад буде 
погожий, а коли хмарно і дощить, то 
й листопад буде сірий, і рано засні-
жить. У цей час дозрівають останні 
огірки, дбайливі господарі готують 
кадібці для їхнього засолювання. 
Рясно вродила малина — врожай і 
на хліб.

 18 серпня. Іова преподобного

Якою погодою відмітиться цей день, 
тим відізветься і грудень.

 19 серпня. Спас

Прийшов Спас — бери рукавиці про 
запас. Минув Спас — держи кожух 
про запас. До Спасівки бджола ро-
бить на пана, а після Спасівки — на 
себе. Як у Спасівку будуть великі ві-
три, то зима буде з віхолами та лю-

тими морозами. Якщо у Спасівку на 
деревах жовтіє листя,то це народна 
прикмета, що буде рання осінь.

 20 серпня. Дометія преподоб-

номученика

Якщо лелеки в цей день готуються до 
відльоту — осінь буде холодною.

 21 серпня. Мирона-гонивітра

За цим днем відповідно до погоди за-
вбачували січень.

 22 серпня. Апостола Матвія 

Був учнем Ісуса Христа. Спочатку 
входив до складу апостолів із числа 
сімдесяти. Згодом його приєдна-
ли до дванадцяти апостолів замість 
Іуди-зрадника. За одним із переказів, 
Матвій проповідував Євангеліє в Ефі-
опії, де загинув мученицькою смертю 
близько 63 р.

 23 серпня. Лаврентія

На Лаврентія дивляться опівдні на 
воду: коли тиха, то й осінь буде ти-
хою, а зима без завірюх.

 24 серпня. Федора Острозького 

Походив із Волинського княжого 
роду. В молодому віці займав посади 
Луцького старости, а потім воєводи, 
активно виступив проти поневолен-
ня українських земель Польщею. 
Брав участь у Грюнвальдській битві 
1410 р., під час якої було розгромле-
но військо хрестоносців.

 25 серпня. День свята вогню

У дохристиянські часи відзначали 
свято Вогню, або Весілля свічки. Ми 
справляємо його 14 вересня. Цього 
дня вперше запалювали свічки, вог-
нища й печі. Свічки засвічували, бо в 
цей час сонце вже заходило рано, а 
піч розпалювали, бо на вулиці става-
ло холодно.

 26 серпня. Преподобного Мак-

сима Сповідника

Наші пращури прибирали у сараях і 
погребах, щоб до зимових сховищ не 
пристала осіння гниль. Спостерігали 
у цей день за горобиною: якщо цві-
тіння пізнє, можна очікувати довгої й 
теплої осені.

 27 серпня. Тодося, Михея

Якщо в цей день дме сильний вітер, 
вересень буде непогідний. Якщо 
27 серпня день був вітряним — на 
вітряну осінь, якщо буде буря — ве-
ресень дощовий. Як на Михея дмуть 
вітри-тиховії — до тихої осені.

 28 серпня. Успіня, перша Пре-

чиста

Початок молодого бабиного літа. 
Якщо погода молодого бабиного літа 
(з 28 серпня по 11 вересня) гарна, то 
старе бабине літо (13-21 вересня) 
буде негожим. Яка перша Пречис-
та — така й осінь. Як на Пречисту йде 
дощ, то осінь буде погана, дощова й 
холодна. І навпаки: як не буде дощу, 
то тепла, сухувата, без болота.

 29 серпня. Третій Спас, горіховий

Якщо журавель відлетить до третього 
Спаса, то на Покрову буде морозно. 
Починається відліт ластівок. Після-
успіння прийшло — сонце на осінь 
пішло.

 30 серпня. Аліпія Іконописця

Перший відомий з історичних джерел 
український живописець. Очевидно, 
походив із Києва або його околиць. 
Навчався у константинопольських 
майстрів, які прибули для оздоблення 
Успенського собору Печерського мо-
настиря. Разом з ними юнак виконував 
мозаїчні роботи і вчився мистецтву іко-
нопису. Його ікони, що сяяли, ніби сон-
це, розходилися по всій країні, а деякі з 
них уславилися як чудотворні.

 31 серпня. Флора та Лавра

Це були два брати-близнюки, які нав-
чалися каменярській професії. Вони 
мали добудувати храм Геракла, але 
замість нього спорудили християн-
ську церкву. Їх наказали стратити, 
але ангели забрали святі душі. Історія 
про Флора (в народній вимові це ім’я 
нерідко звучить як Фрол) та Лавра ко-
лись була дуже популярна в Україні. 
У народі їх вважають покровителями 
коней, тому в селах цей день здавна 
називають святом коней.

 1 серпня. Мокрини

Як на Мокрину дощ іде, то буде во-
лога осінь. Дивись осінь по Мокрині: 
сухо на Мокрину — осінь буде суха. 
Якщо зранку йтиме дощ, то початок 
осені буде дощовий; задощить опів-
дні — дощовою буде середина осені; 
якщо ж дощ паде надвечір, то буде 
з дощами кінець сезону. Дощовий 
день також застерігав: наступного 
року вродять жита, але літо буде 
мокрим.

 2 серпня. Іллі

Якщо зранку хмарно, то сівба по-
винна бути рання й можна чекати 
доброго врожаю: якщо хмарно опів-
дні — середня сівба, а якщо ввече-
рі — сівба пізня і врожай поганий.
Цілий день сонячно — на недорід. 
До Іллі дощ ходить за і проти вітру —
як накаже пророк, а після нього — 
лише за вітром. Минув Ілля — чекай 
гнилля.

 3 серпня. Богів-Спасів

За дохристиянським календарем цей 
день присвячений Богам-Спасам. 
Після приходу християнства свято 
почали відзначати 19 серпня. Давні 
українці, як і ми тепер, вшановуючи 
богів, освячували мак, яблука, груші 
та мед.

 4 серпня. Марії Магдалини

Добрий день. Великі роси. Якщо 
сильні роси — льон буде сірий та ко-
сий. Якщо на Магдалини гроза — сіна 
буде багато.

 5 серпня. Трофима й Феофіла 

мучеників

Дощ у цей день помочить — будеш із 
хлібом.

 6 серпня. Бориса і Гліба

Прийшов Борис і Гліб — встиг у полі 
хліб. Починався період найбільшого 
збирання грибів. На Бориса і Гліба 

берися до хліба. Борис і Гліб сіють 
ранній хліб.
7 серпня. Ганни Холодниці, Макара

По Ганні судили про зиму. Яка пого-
да до обіду — така зима до грудня; 
яка погода після обіду — така зима 
після грудня. Дощ цього дня віщує 
теплу, але сніжну зиму. Якщо ранок 
7 серпня прохолодний, то й зима 
буде холодна.

 8 серпня. Мойсея Угрина

Служив у сина Володимира Святос-
лавича, ростовського князя Бориса, 
підступно вбитого у 1015 р. поблизу 
Переяславця. Мойсею вдалося уник-
нути розправи. Коли в 1018-му поль-
ський король Болеслав Хоробрий 
захопив Київ, Мойсей потрапив до 
нього в полон. Згодом повернувся до 
Києва, де став ченцем щойно ство-
реного Печерського монастиря. Яка 
погода цього дня — такі будуть і на-
ступні чотири тижні.

 9 серпня. Пантелеймона вели-

комученика і зцілителя

Передосінній збір лікарських рослин, 
особливо для лікування свійських 
тварин.

 10 серпня. Смоленської ікони

Її ще називають Одигітрією, тобто 
Провідницею. Одна з головних свя-
тинь церкви. Була спочатку приве-
зена до Києва разом з Володимир-
ською. За твердженням багатьох 
дослідників, у Києві вона одержала 
назву Пирогощі. До неї зверталися 
з молитвою дарувати перемогу над 
ворогом. На честь ікони на Подолі 
було споруджено церкву святої Бо-
городиці Пирогощі, яка згадується в 
літописах і в «Слові о полку Ігоревім». 
Смоленська ікона вважається вірною 
заступницею людей, худоби і буді-
вель від пожежі.

СЕРПЕНЬ-ЛАСУН
 НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

ЯК ЗБЕРЕГТИ СМАК ЛIТА: РЕЦЕПТИ У ЯГIДНИЙ СЕЗОН
Полуниця, малина, чорниця, вишня... Літо частує нас своїми особливими дарунками! Однак його екватор 

уже проминув, і, на жаль, скоро все це закінчиться. А так хочеться зберегти смак літа якомога довше, 

не витрачаючи на це багато часу! Для цього є декілька способів, і ми розкажемо про них детальніше.

Випробування холодом

Заморожування — найкращий 
і найшвидший спосіб зберегти зо-
внішній вигляд ягід та їхню поживну 
цінність. Однак заморозити яго-
ди — це не значить просто закинути 
їх в морозилку та забути. Є декілька 
нюансів.

Спершу плоди треба підготу-
вати — вимити й висушити. Потім 
розподілити рівномірно на порції 
та покласти в морозильник. Краще 
зберігати ягоди невеликими партія-
ми по 500-600 г, так їх потім зручні-
ше розморожувати. Через декілька 
годин плоди слід дістати й розклас-
ти по герметичних контейнерах або 
пакетах і повернути в морозильник 
вже до холодів.

Таким чином можна заморозити 
будь-яку ягоду. Вітамінів і мінералів 
у них набагато більше, ніж у варенні 
чи компоті. При цьому смак та аро-
мат ягід при заморожуванні суттєво 
не змінюється.

Цукор, тиск і мороз

Смородину і деякі інші ягоди 
перед заморожуванням можна пе-

ретерти з цукром і зберігати по-
рціями. Особливо якщо ягода м’яка 
або дуже кисла. Так, наприклад, 
можна взяти полуницю, додати цу-
кор (зазвичай із розрахунку 500 г 
на 1 кг) і збити до стану пюре. По-
тім викласти масу в пластиковий 
контейнер і поставити в морозилку. 
Або зробити по-іншому: ягоди для 
заморозки пересипати цукром або 
цукровою пудрою, акуратно пере-
мішати, щоб усі проміжки між пло-
дами були заповнені, і розкласти в 
контейнери.

Під дією температури

Сушіння ягід — ще один чудо-
вий спосіб зберегти смак і вітамінну 
цінність літніх дарів. Сушені ягоди 
можна покласти в йогурт або дода-
ти в пиріг, приготувати з ними різні 
страви, зварити кисіль або компот, 
додати в торти й тістечка, прикра-
сити десерт. Для сушіння переваж-
но беруть чорну смородину, чорни-
цю, суницю, малину та інші подібні 
ягоди. Всі плоди слід ретельно пе-
ребрати і тільки потім класти в су-
шарку. Звісно, ягоди можна сушити 
і на сонці, і в духовці, але саме су-

шильний апарат найбільш зручний 
у використанні.

Щоб визначити, чи готові яго-
ди, досить здушити їх — плоди не 
повинні злипатися чи бути крихки-
ми. Зберігати сушені ягоди можна у 
скляних банках, паперових пакетах, 
марлевих і полотняних мішечках, у 
коробках.

Живе 
й смачне варення

Сьогодні ми знаємо, що найко-
рисніше те варення, яке непотрібно 
варити. І нас це влаштовує, адже 
часу, як завжди, ні на що не виста-
чає. Отже, найсмачніше сире або, 
як його ще називають, живе варення 
виходить із малини, полуниці, чер-
воної та чорної смородини, лохини, 
чорниці й обліпихи. Багато хто екс-
периментує зі змішуванням смаків. 
Найкращий мікс — полуниця або 
малина й жимолость. Однак мож-
ливі поєднання малини з обліпихою 
або калиною, аґрусом, смородиною 
та чорницею. Для варення беруть 
цукор у пропорції 1:1 чи 1:1,5, пере-
тирають, кладуть у банки і ставлять у 
холодне місце.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Чорниця. Насичений чорницею раціон ефективний проти таких симпто-
мів старіння організму, як порушення координації рухів або зору, втрата 
м’язової сили й навіть пам’яті. Ягоди чорниці корисно вживати тим, хто 
страждає на ревматизм, подагру і в кого є камені в нирках — оскільки 
чорниця сприяє виведенню з організму солей...
Смородина. Вчені довели, що трохи недостиглі ягоди смородини корис-
ніші, ніж переспілі. Річ у тім, що в зелених ягодах міститься в чотири рази 
більше вітаміну С, а в міру дозрівання його кількість зменшується.
Разом із калиною смородина є потужним засобом, що виводить радіоі-
зотопи з організму людини, тобто допомагає боротися з наслідками ра-
діоактивного опромінення...
Малина. Малина відноситься до родини розових (до цієї ж родини нале-
жать троянда та ряд інших рослин). Ця рослина виділяє так званий мали-
новий мед, який збирають бджоли. Збираючи нектар, комахи збільшують 
урожайність малини на 60-100%.



5 липня день народження відзначала 

НІНА ІВАНІВНА КЛУНКО з с. Андріївка 

(Ічнянський р-н, Чернігівська обл.)

Роки летять, мов лебеді у вирій,
Життя іде — його не зупинить,

Прийми, рідненька, привітання щирі
У цю щасливу й неповторну мить.

З любов’ю, донька Ірина Михайлівна  

Олексюк

6 липня день народження святкував 

ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ХОМЕНКО, 

голова Талалаївської сільради 

(Ніжинський р-н, Чернігівська обл.)

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться.

Хай буде істина проста:
Чим більше літ, тим більше щастя.

Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди в родині,

Журба щоб в безвість відійшла,
А радість жила в кожній днині.

З повагою, громада Талалаївської 

сільради 

7 липня день народження відзначала 

ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА ПАДАЛКА, касир 

Великокошелівської сільради (Ніжинський 

р-н, Чернігівська обл.)

Нехай життя свій шлях торує
Між гір й долин у дивосвіт!
Нехай Вам доля подарує

Ще безліч світлих гарних літ.

З повагою, колеги по роботі

12 липня день народження святкував 

ПЕТРО МЕФОДІЙОВИЧ ПАНЧЕНКО 

із с. Володимрівка (Роменський р-н, 

Сумська обл.)

Сьогодні день народження у Вас,
Хай щастя, наче сонце, заіскриться,
Все сказане хай буде в добрий час,

Хай радість Вам небачена насниться!
Хай довгим і щасливим буде вік,
Хай райдуга барвисто Вас чарує,

Ви з гарною душею чоловік,
За це життя Вас щедро обдарує!

З повагою, 

колектив Дібрівської сільської ради

12 липня день народження завітало 

на поріг чарівної жінки 

НІНИ ПАНАСІВНИ КОВГАН із с. Діброва 

(Роменський р-н, Сумська обл.)

Добра, любові і підтримки,
Надійних друзів у житті!

Нехай надходять без затримки
Пакунки щастя золоті.

Нехай здоров’я не підводить,
Твоя нехай цвіте краса,

Удача часто хай заходить.
Хай збудуться ці всі слова!

З любов’ю, чоловік Григорій Петрович, 

діти Олександр, Олена та Артем

27 липня день народження відзначав 

ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ ВЛАСЕНКО, Керівник 

відділу соціальної політики підприємства 

«Дружба-Нова» (Кернел)

Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,

А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!

Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,

Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.

З повагою та вдячністю, 

Керівництво та колектив підприємства 

«Дружба-Нова» (Кернел)

У серпні одразу два славних ювілеї завітають  

у родину Ляшиченків з с. Мала Загорівка 

(Борзнянський р-н, Чернігівська обл.). 

Голова сім’ї ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

6 серпня відзначатиме 45-річчя, 

а його син АРТЕМ ВАЛЕРІЙОВИЧ 

24 серпня святкуватиме 16-річчя.

Як вода джерельна, будьте нам здорові,
Хай сміються очі, не хмуряться брови,

Зігрівають серце почуття високі,
А Господь дарує сто щасливих років.

Хай  оселю завжди зігріває
Щирість друзів і близьких людей.
Сонця промені шлях сповивають,

Не зникає хай блиск із очей.

З любов’ю, дружина (мама) Таня, син (брат) 

Едуард, тесть (дідусь) Іван, батько (дідусь) 

Олександр, мама (бабуся) Рая

11 серпня день народження завітав 

до МИКОЛИ ІВАНОВИЧА СОТНИКА 

із м. Борзна (Чернігівська обл.)

З днем народження, татусю,
Будь здоровим, рідний мій.

Перемог тобі бажаю,
Посміхайся, вір і мрій.

Ти для мене друг прекрасний.
Дякую за доброту,

За підтримку, допомогу,
За любов і теплоту.

З любов’ю, дочка Ірина

17 серпня 60-річний ювілей відзначатиме 

МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА СОЛОВАР 

із с. Мала Загорівка (Борзнянський  р-н, 

Чернігівська обл.)

Хай за плечима 60 —
Поважна і значима дата,
А Ви все молода для нас,

Невтомна, лагідна, завзята.
Бажаємо не знати бід,

Не відать смутку і печалі,
І хай іще багато літ

Вас надихають світлі далі.

З любов’ю, друзі та односельці
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У кожен

ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ

ЗАВІДУВАЧ ЗЕРНОВОГО СКЛАДУ 
(м. Ніжин, Чернігівська обл.)

 Досвід аналогічної роботи — від 1 року.
 Вміння працювати з документами.

СТАРШИЙ МАЙСТЕР 
(ВІДДІЛ РУКАВНОГО ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА) 

(м. Ніжин, Чернігівська обл.)

 Знання процесу рукавного зберігання зерна.
 Досвід керування людьми.

АГРОНОМ 
(м. Прилуки, Чернігівська обл.)

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

ФАХІВЕЦЬ ІЗ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

(смт Варва, Чернігівська обл.)

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

постачальниками.

ФАХІВЕЦЬ ВІДДІЛУ БЕЗПЕКИ 
(м. Буринь, Сумська обл.)

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

менше 2 років).

СТАРШИЙ ОХОРОННИК (ГШР) 
(м. Буринь, Сумська обл.)

 Середня спеціальна освіта.
 Відповідальність, оперативність, здатність швидко 

приймати рішення.

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

 Досвід роботи на вітчизняній чи імпортній техніці.

ВОДІЙ 
(Чернігівська, Сумська, Полтавська обл.)

 Наявність прав категорії С, D, Е. Допуск до ПНР.

МАШИНІСТ-КРАНІВНИК 
(смт Варва, Чернігівська обл.)

 Наявність посвідчення машиніста-кранівника.
 Досвід аналогічної роботи.

За довiдками звертатися 
за телефоном: 

(067) 462-45-54

Контактна особа: 
Ольга 

Хоменко

8 4 серпня 2017 року
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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.

ПРАЦІВНИКИ ВІДДІЛУ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

ТА ЗЕМЕЛЬНОГО ВІДДІЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

«ДРУЖБА-НОВА» (КЕРНЕЛ) ВІТАЮТЬ 

ІМЕНИННИКІВ ЛИПНЯ:

 3 липня — ЛЮДМИЛУ ОЛЕКСІЇВНУ ЯРОВУ 

(с. Бережівка, Ічнянський р-н, Чернігівська обл.)

 5 липня — ІННУ АНАТОЛІЇВНУ ЛОМАКУ 
(смт Варва, Чернігівська обл.)

 6 липня — АНАТОЛІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА 

БОРСУКА (смт Варва, Чернігівська обл.)

 11 липня — СЕРГІЯ СТЕПАНОВИЧА ГАЛЕНДУ 
(с. Охіньки, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.)

 17 липня — ІГОРЯ АНАТОЛІЙОВИЧА ХУЛАПА 
(смт Варва, Чернігівська обл.)

 21 липня — ЯНУ ВОЛОДИМИРІВНУ 

ДЯТЛОВУ (смт Варва, Чернігівська обл.)

 25 липня — ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА 

МАРУНДЕНКА (смт Варва, Чернігівська обл.)

 27 липня — ВІКТОРА ФЕДОРОВИЧА 

ХРАПАТОГО (м. Ромни, Сумська обл.)

 29 липня — ВОЛОДИМИРА ВАСИЛЬОВИЧА 

МАТУХНА (смт Варва, Чернігівська обл.)

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Сповнюються завжди заповітні мрії.
Як вода джерельна, будьте здорові,
Хай сіяють очі, не хмуряться брови,
Хай палають в серці почуття високі,

Хай життя дарує сто щасливих років!

ВIТАЄМО!


