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Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел»

СХОДИНКИ ДОБРИХ СПРАВСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
З настанням літа для дітей із 

українських сіл і міст гостинно 
відчинили двері ПРИШКІЛЬНІ 

ТАБОРИ. Традиційно до 
організації дозвілля для малечі 

фінансово долучаються кернелівці. 
Цього разу агропідприємства 

Компанії з Полтавщини, Сумщини, 
Харківщини виділили 

   на цю справу майже 70 тис. грн.

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
За даними Держстату, середні ціни реалізації продукції сільського господарства 

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

 З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ

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. Зауважу, 
що для сільських громад Полтавщини, 
Сумщини та Харківщини літній період став 
плідним на соціальні проекти, реалізовані 
спільно з агропідприємствами компанії 
Кернел та Благодійним фондом «Разом з 
Кернел». Поговоримо про це детальніше.

Але спершу варто акцентувати увагу 
на підсумках соціальної діяльності Ком-
панії в першому півріччі 2017-го. Так, за 
вказаний період агропідприємства «Ви-
шневе-Агро» (Кернел), «Юнігрейн-Агро» 
(Кернел), «Мрія» (Кернел), «Краснопавлів-
ський КХП» (Кернел), «Україна» (Кернел), 
«Аршиця» (Кернел), «Говтва» (Кернел), 
«Дружба» (Кернел) та Благодійний фонд 
інвестували у покращення рівня осві-
ти, медицини, культури, спорту, благо-
устрою та інфраструктури підопічних сіл 
2 млн 170 тис. грн. Інформацію про фінан-
сування в розрізі напрямків Ви знайдете 
у випуску.

Традиційно Кернел фінансово до-
лучився до діяльності пришкільних літніх 
таборів, які функціонували в червні на базі 
загальноосвітніх навчальних закладів. 
Таким чином, яскраво та цікаво змогли 
провести два тижні пришкільного табір-
ного життя учні навчальних закладів сіл 
Чернігівське та Смирнівка (Лозівський р-
н, Харківська обл.), Броварки (Глобинсь-
кий р-н, Полтавська обл.), Лівенське, Ма-
ячка, Мала Перещепина, Пристанційне, 
Пологи, Старі Санжари (Новосанжарсь-
кий р-н, Полтавська обл.), Черняхівка 
(Чутівський р-н, Полтавська обл.), Озера 
та Іванівка (Кобеляцький р-н, Полтавсь-
ка обл.).

За фінансової участі Компанії в освіт-
ніх закладах Полтавської, Харківської та 
Сумської областей проходять поточні літні 
ремонти. Наразі кошти на їхнє проведення 
направлено у понад десять шкіл і садоч-
ків. Про перші результати розповіли на 
шпальтах газети очільники шкіл і населе-
них пунктів.

Важливим для вихованців дитячого 
садочка с. Шевченкове (Сахновщинський 
р-н, Харківська обл.) став проект зі вста-
новлення ігрового майданчика на терито-
рії закладу. Підприємство «Мрія» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» спрямували на це 
понад 46 тис. грн. Крім того, Компанія ор-
ганізувала для тутешніх школярів поїздку 
до «Фельдман-Екопарку» (м. Харків).

Значимою подією для учнів шкіл Хар-
ківщини — учасників конкурсу «Агробізнес 
майбутнього з Кернел» — стала подорож 
до харківського дельфінарію. Саме за ори-
гінальність, творчий підхід та ініціативність 
діти отримали в подарунок від Кернел цю 
екскурсію. Нагадаємо, раніше подібну 
екскурсійну поїздку здійснили конкурсан-
ти з села Артелярщина (Зіньківський р-н, 
Полтавська обл.).

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!
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ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ
Головною цінністю для компа-

нії Кернел є колектив. Кожен 
кернелівець — це висококласний 

фахівець, який любить свою 
роботу, знає, як виконувати її 

результативно. У сьогоднішньому 
номері ми продовжимо знайомити 

Вас з історіями успіху тих, хто 
будує заможне майбутнє своїх 

родин та всієї України.

ОСВIТНI ЗАКЛАДИ ГОТУЮТЬСЯ 
ДО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 
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

Харківська 

обл.
3818,8 28107,1 6942,9 885,3

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

У період 2014-2016 років 
компанія Кернел 

та Благодійний фонд «Разом з 
Кернел» інвестували в соціальну 

сферу сіл Полтавщини, 
Харківщини та Сумщини 13 млн 
200 тис. грн. Наразі підбиваємо 

ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ КЕРНЕЛ 
за перше півріччя 2017-го.
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Надворі літо, а у школах та дитячих садочках — сприятливий період для ремонту та оновлення 

приміщень. Традиційно компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел» фінансово допомагають 

освітнім закладам у цій справі. Наразі підприємства «Краснопавлівський КХП» (Кернел), 

«Вишневе-Агро» (Кернел), «Аршиця» (Кернел), «Говтва» (Кернел), «Дружба» (Кернел)  

та Благодійний фонд уже спрямували на літні ремонти майже 360 тис. грн.

Педагогічний та батьківський колективи, а також вихованці ДНЗ «Берізка» смт Чорнухи (Полтавська обл.) дякують компанії Кернел 

і Благодійному фонду «Разом з Кернел» за надану фінансову допомогу
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 ВАРТО ЗНАТИ 

ПЕНСIЯ – ЦЕ НЕ ТЕ, ЩО ДАЄ ДЕРЖАВА, 
А ТЕ, ЩО ЗАРОБИЛА ЛЮДИНА

Щоб провести в жовтні заплановане осучаснення виплат, у вересні 

парламент має остаточно ухвалити закон про пенсійну реформу.

Як відомо, 13 липня 2017 року 
Верховна Рада 282 депу-
татськими голосами ухвалила 

у першому читанні закон про пен-
сійну реформу. Нині його готують 
до другого читання та прийняття в 
цілому, що, орієнтовно, має відбу-
тися у вересні цього року. Якщо це 
станеться, понад 8 мільйонів укра-
їнських пенсіонерів отримають під-
вищення (осучаснення) пенсій, яке 
буде індивідуальним для кожного й 
залежатиме від стажу й заробітної 
плати людини, що перебуває на за-
служеному відпочинку.

Нині в нашій державі приблиз-
но 11,7 мільйона пенсіонерів, із 
яких 8 мільйонів (68%) отримують 
мінімальну пенсію. Тобто фактично 
розмір цієї виплати не залежить від 
стажу та заробітку, з якого людина 
сплачувала внески. А це позбавляє 
українців мотивації працювати ле-
гально і сплачувати внески. Нара-
ховують виплати за 20 законами із 
застосуванням понад 10 різних по-
казників. Певні категорії пенсіонерів 
користуються привілеями, зокрема 
правом дострокового виходу на за-
служений відпочинок, спецпенсі-
ями тощо. Це позбавляє пенсійну 
систему принципу справедливості 
і створює значний фінансовий тиск 
на Пенсійний фонд.

За статистикою на 1 пенсіо-
нера припадає лише 1 працівник, 
який регулярно сплачує внески до 
ПФУ. І це не пов’язано з демогра-
фічною ситуацією, адже в Україні 
26 мільйонів громадян віком від 
18 до 60 років, а страхові пен-
сійні внески постійно сплачують 
лише за 10,5 мільйона осіб, ще за 

1,5 мільйона їх сплачує держава. 
Отже, тільки за 75% зайнятого на-
селення роботодавці та держава 
сплачують внески, а 25% зайнятого 
населення цього не робить, бо пра-
цює в тіньовій економіці.

На повну запрацює 
2018-го

Законопроект «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України щодо підвищення пенсій» 
(№ 6614) пропонує внесення змін до 
32 законодавчих актів, пов’язаних із 
нарахуванням та виплатою пенсій. 
Якщо ВР проголосує за нього в ціло-
му у вересні, закон має частково на-
брати чинності з 1 жовтня 2017 року, 
а з 1 січня 2018-го — у повному обся-
зі. І вже з 1 жовтня 2017 року завдяки 
механізму осучаснення підвищаться 
пенсії для більш ніж 8 мільйонів осіб.

Разом із цим буде відновлено 
виплату пенсій працюючим пенсі-
онерам у повному розмірі. Таким 
чином держава стимулюватиме 
працюючого пенсіонера якомога 
довше не залишати соціум, вести 

Крім того, до 1 вересня буде підго-
товлено окремий законопроект про 
осучаснення пенсій військовим і про-
тягом 6 місяців з дати прийняття за-
кону розроблено законопроект про 
запровадження професійної пенсій-
ної системи (для окремих категорій 
професій, які нині мають пільгові 
умови пенсійного забезпечення).

Все-таки зберігатиметься пра-
во дострокового виходу на пенсію 
для: матерів, які виховали 5 дітей 
або дітей з інвалідністю з дитинства 
(у 50 років); військових — учасників 
бойових дій (55 років); осіб із по-
рушенням деяких функцій росту 
(40/45 років); чорнобильців (із зни-
женням пенсійного віку).

Буде встановлено квоту для 
роботодавців на працевлаштування 
людей, яким до настання пенсійного 
віку залишилося 10 і менше років —
не менш як на 1 особу в середньо-
обліковій чисельності штатних пра-
цівників.

Передбачено виплату держав-
ної соціальної допомоги (зокрема 
тимчасової для осіб, що досягли 
пенсійного віку, але не набули пра-
ва на пенсійну виплату) і доплат до 
рівня прожиткового мінімуму для 

непрацездатних осіб — за рахунок 
коштів державного бюджету.

Збільшення 
страхового стажу —
об’єктивне

Пенсійна реформа не перед-
бачає збільшення пенсійного віку як 
такого. Натомість підвищаться ви-
моги до кількості страхового стажу, 
необхідного для виходу на пенсію в 
60 років.

Нині цей стаж становить 15 ро-
ків. А вітчизняна статистика свід-
чить, що в середньому чоловіки 
отримують пенсію близько 18 років, 
жінки — понад 20 років. Та нескладні 
підрахунки доводять, що за 15 ро-
ків офіційної роботи і сплати ЄСВ у 
його нинішньому розмірі неможливо 
накопичити достатньо коштів, щоб 
потім отримувати пенсію понад цей 
термін. І такого пенсіонера дово-
диться дотувати державі. Адже пен-
сія — це не те, що дає держава, а те, 
що заробила людина. Тому логічно, 
що із запровадженням реформи з 
1 січня 2018 року страховий стаж для 
виходу на пенсію у 60 років зросте до 
25 років, аби людина встигла чесно 
заробити на власну пенсію. Виходи-
ти на заслужений відпочинок можна 
буде й маючи 15 років стажу, та з 
2018 року вже не в 60, а в 63 роки.

Далі кількість необхідного для 
виходу на пенсію у 60 років ста-
жу зростатиме на 1 рік за рік і в 
2028 році становитиме 35 років. 
Виходити на пенсію можна буде й 
зі стажем 25 років — у 63 роки, а зі 
стажем 15 років — у 65.

Введення ж накопичувальної 
системи стане другим етапом ре-
форми, який обов’язково буде за-
проваджено, але трохи згодом.

активне життя. Також не слід за-
бувати, що працюючий пенсіонер 
не лише самостійно поліпшує своє 
матеріальне становище, а й сплачує 
із заробітної плати ЄСВ та внески до 
Пенсійного фонду.

Основні критерії — стаж 
і зарплата

Пенсійна реформа передбачає 
впровадження прозорих і зрозумілих 
правил визначення розміру пенсійних 
виплат. А ще з 2021 року буде запро-
ваджено обов’язкову щорічну індек-
сацію пенсій, яка проходитиме через 
перерахунок середньої зарплати, з 
якої обчислено пенсію, не менш як на 
50% зростання середньої зарплати 
за три попередні роки та не менш ніж 
на 50% зростання індексу споживчих 
цін за попередній рік. У 2019-2020 ро-
ках індексація пенсій відбудеться за 
окремим рішенням Кабміну.

Також Пенсійна реформа ска-
совує особливі умови призначення 
пенсій для всіх, окрім військовослуж-
бовців та працівників підприємств зі 
шкідливими умовами виробництва. 

 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.
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Компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел» направили кошти Компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел» направили кошти 

на встановлення 34 металопластикових вікон у школі на встановлення 34 металопластикових вікон у школі 

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

3
  З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ

ОСВIТНI ЗАКЛАДИ ГОТУЮТЬСЯ ДО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Надворі літо, а у школах та дитячих садочках — сприятливий 

період для ремонту та оновлення приміщень. Традиційно 

компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел» фінансово 

допомагають освітнім закладам у цій справі. Наразі 

підприємства «Краснопавлівський КХП» (Кернел), 

«Вишневе-Агро» (Кернел), «Аршиця» (Кернел), «Говтва» 

(Кернел), «Дружба» (Кернел) та Благодійний фонд уже 

спрямували на літні ремонти майже 360 тис. грн.

Фінансову підтримку від Компанії отри-
мали Біляївський НВК (Первомайський 
р-н, Харківська обл.), Вишнева ЗОШ 

(Оржицький р-н, Полтавська обл.), Мелехівсь-
кий НВК та Кізлівська ЗОШ (Чорнухинський 
р-н, Полтавська обл.), Чорнухинська ЗОШ та 
Чорнухинський ДНЗ (смт Чорнухи, Полтавсь-
ка обл.), Лівенська ЗОШ та Пологівський НВК 
(Новосанжарський р-н, Полтавська обл.), Бра-
теничанський НВК (Решетилівський р-н, Пол-
тавська обл.), Світлогірська ЗОШ та Іванівська 
ЗОШ (Кобеляцький р-н, Полтавська обл.), Ве-
ликописарівська ЗОШ та Великописарівський 
ДНЗ (смт Велика Писарівка, Сумська обл.).

КОМЕНТАР 

Алла Сисенко, директор Вишнівської ЗОШ 
(Оржицький р-н, Полтавська обл.)

«Цьогоріч протягом літнього періоду завдяки 
фінансуванню підприємства «Вишневе-Агро» 
(Кернел) та Благодійного фонду «Разом з 
Кернел» у нашому навчальному  закладі  ре-
алізовано важливий проект. Йдеться про 
встановлення 34 металопластикових вікон на 
другому поверсі школи, зокрема в навчальних 
кабінетах, коридорах тощо. Кернел направив 
на цю справу понад 240 тис. грн. Завдяки 

проекту 164 учні школи зможуть навчатися в 
комфортних умовах, а головне — в теплі. Адже 
вікна тут не змінювалися ще з часу введення 
приміщення в експлуатацію — з 1976 року. 
Вдячні Компанії за таку важливу фінансову 
підтримку. Працюючи лише рік на посаді ди-
ректора закладу, я змогла особисто переко-
натися в надійності Кернел. Окрім коштів на 
заміну вікон, кернелівці допомогли придбати 
ще й спортивний інвентар та матеріали для 
проведення ремонту в спортивній залі. Дяку-
ємо Компанії за те, що чують наші потреби та 
допомагають вирішувати проблеми».

КОМЕНТАР 

Наталія Гринь, директор Біляївського НВК 
(Первомайський р-н, Полтавська обл.)

«Компанія Кернел та Благодійний фонд «Разом 
з Кернел» уже декілька років поспіль фінансо-
во допомагають нашому закладу, зокрема й 
у справі поточних літніх ремонтів. Цьогоріч 
аграрії направили кошти на придбання фарби, 
ґрунтовки, штукатурки для ремонту в харчо-
блоці закладу, який не проводився років трид-
цять. До цього проекту ми залучили й фінанси 
інших спонсорів. І спільними зусиллями отри-
мали гарний результат. Дуже вдячні кернелів-

За фінансової підтримки Кернел За фінансової підтримки Кернел 

проводяться ремонтні роботи в проводяться ремонтні роботи в 

Біляївському НВК (Первомайський р-н, Біляївському НВК (Первомайський р-н, 

Харківська обл.)Харківська обл.)

Кернел спрямував кошти на Кернел спрямував кошти на 

проведення поточних літніх проведення поточних літніх 

ремонтів у школі смт Чорнухи ремонтів у школі смт Чорнухи 

(Полтавська обл.)(Полтавська обл.)

У ДНЗ смт Чорнухи (Полтавська обл.) за фінансування підприємства У ДНЗ смт Чорнухи (Полтавська обл.) за фінансування підприємства 

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

зі встановлення безпечної огорожізі встановлення безпечної огорожі

цям і всім тим, хто відгукується на звернення 
освітян. Адже сьогодні школам, особливо сіль-
ським, непросто знайти людей, які не залиша-
ються осторонь та готові допомагати створю-
вати гідні умови для навчання дітей».

КОМЕНТАР 

Микола Івашина, директор Кізлівської ЗОШ 
(Чорнухинський р-н, Полтавська обл.)

«Хоча підприємство «Вишневе-Агро» (Кернел) 
орендує на території нашої сільради небагато 
землі, проте аграрії не відмовляють у допо-
мозі школі. А в умовах, коли бюджетні кошти 
на поточні ремонти фактично не виділяються, 
кожна гривня, як то кажуть, на рахунку. Тому 
до поточних ремонтних робіт ми здебільшого 
залучаємо фінанси спонсорів. Цьогоріч ко-
шти від Компанії використано на придбання 
фарби та цементу для проведення ремонту у 
спортивній залі. Дякуємо Кернел та всім на-
шим помічникам!»

КОМЕНТАР 

Олександр Василенко, голова смт Чорнухи
 (Полтавська обл.)

«Коли ми розпочали благоустрій територій 
дитячого садочка (йдеться про викорчову-
вання дерев), стало зрозуміло, що тутешній 
паркан, який не змінювався понад 20 років, 
також потребує оновлення. З відповідним 
проханням я як ініціатор проекту звернувся 
до підприємства «Вишневе-Агро» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел». У Компанії не від-
мовили, направили на цю справу понад 
54 тис. грн. У результаті маємо 114 м но-
вої надійної огорожі, що гарантує безпечне 
перебування 127 діток у закладі. Крім того, 
Кернел брав фінансову участь і в проведен-
ні поточних ремонтів у Чорнухинській школі. 
Хочеться висловити слова подяки аграріям 
за те, що допомагають у вирішенні важли-
вих питань».
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

Яскраво та цікаво змогли провести два 
тижні пришкільного табірного життя учні 
навчальних закладів сіл Чернігівське та 

Смирнівка (Лозівський р-н, Харківська обл.), 
Броварки (Глобинський р-н, Полтавська обл.), 
Лівенське, Маячка, Мала Перещепина, При-
станційне, Пологи, Старі Санжари (Новосан-
жарський р-н, Полтавська обл.), Черняхівка 
(Чутівський р-н, Полтавська обл.), Озера та 
Іванівка (Кобеляцький р-н, Полтавська обл.).

КОМЕНТАР 

Віктор Бутенко, директор Чернігівського НВК 
(Лозівський р-н, Харківська обл.)

«Що стосується співпраці з компанією 
Кернел, то передусім хотілося б зазначи-

ти, що аграрії завжди відгукуються на наші 
звернення, особливо стосовно поточних 
ремонтів та літнього оздоровлення. Цьо-
горіч Компанія направила на покращення 
харчування дітей у пришкільному таборі 
11 тис. грн. Додам, що до організації дозвілля 
ми також залучили кошти батьків, місцевого 
бюджету та інших спонсорів. У рамках при-
шкільного відпочинку учні відвідали визначні 
місця Харкова, зокрема «Фельдман-Еко-
парк», побували на екскурсії в Лозівському 
краєзнавчому музеї, на виставах у район-
ному Будинку культури тощо. Дякую всім, 
хто долучився до цієї справи, зокрема й 
Кернел — за увагу й турботу до підростаю-
чого покоління».

КОМЕНТАР 

Володимир Дем’яненко, директор Озерської ЗОШ 
(Кобеляцький р-н, Полтавська обл.)

«Цьогоріч відвідувачами пришкільного літ-
нього табору, який діяв при нашому закладі, 
стали 60 дітей — жителів десятьох сусідніх 
сіл. Традиційно до підтримки проекту долу-
чилися й представники підприємства «Арши-
ця» (Кернел) та Благодійний фонд «Разом з 
Кернел». Вони направили кошти на харчуван-
ня дітей. Варто додати, що з кернелівцями 
ми маємо налагоджену співпрацю. Щороку 
наші учні отримують від них солодкі ново-
річні подарунки, першокласники — шкільне 
приладдя до Дня знань. Допомагають аграрії 

IГРОВИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ДIТЕЙ 
Нещодавно ми розповідали Вам про те, як у с. Бессарабівка (Кегичівський р-н, Харківська обл.) з’явився новий 

дитячий майданчик. Цей проект, виділивши 50 тис. грн, профінансували підприємство «Мрія» (Кернел) та Благодійний 

фонд «Разом з Кернел». Не минуло й місяця, як Компанія допомогла у встановленні ще одного дитячого майданчика 

в с. Шевченкове (Сахновщинський р-н, Харківська обл.). Бюджет витрат склав понад 46 тис. грн.

Світлана Володимирівна Лисенко, 
голова Шевченківської сільради, 
розповідає про те, що насправді 

придбання комплектуючих для майдан-
чика Кернел профінансував ще в листо-
паді минулого року. Проте встановити 
каруселі та гірки не було можливості, бо 
не дозволяла погода.

— Вирішили перенести монтаж на 
літо. І, як бачите, зуміли реалізувати 
задум, — додає Світлана Володимирів-
на. — Таким чином, старий майданчик 
на території дитячого садочка повноцін-
но оновлено, і для 33 вихованців закла-
ду перебування тут стане ще цікавішим 
та веселішим.

Щодо співпраці з підприємством 
«Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
Світлана Лисенко зауважує, що наразі 
громада повністю задоволена соціаль-
ною роботою Компанії. — Ми отримуємо 
реальну фінансову допомогу, яку витра-
чаємо на важливі для села та його жи-
телів проекти, — продовжує наша спів-
розмовниця. — Зокрема, за кошти від 
Компанії ми провели ремонт дороги до 
цвинтаря, придбали для школи ноутбук, 
багатофункціональний принтер, проек-
тор. Допомагали кернелівці й колективу 
художньої самодіяльності, який діє при 
місцевому Будинку культури, а також 
місцевим мешканцям — учасникам АТО.

Біля дитячого садочка с. Шевченкове 

(Сахновщинський р-н, Харківська обл.) 

за фінансової підтримки Кернел з’явився 

ігровий майданчик

ТЕРИТОРIЯ ЛIТНЬОГО ДОЗВIЛЛЯ й у поточних ремонтах. Крім того, протягом 
останніх років за фінансової участі Компанії 
були проведені капітальні ремонтні роботи 
покрівлі приміщення школи. Дякуємо Кернел 
за розуміння та підтримку!»

КОМЕНТАР 

Людмила Бичкова, директор Маячківської ЗОШ 
(Новосанжарський р-н, Полтавська обл.)

«Протягом двох тижнів при нашій школі діяв літ-
ній табір для учнів. Тут школярі мали можливість 
якісно та цікаво відпочити. У програму дозвілля 
входили розваги, ігри, спортивні змагання й ці-
каві екскурсії. Табір відвідали 30 учнів 1-5-го кла-
сів. Фінансово до організації відпочинку долучи-
лася місцева влада (кошти бюджету), батьки та 
спонсори, серед яких підприємство-орендар 
«Аршиця» (Кернел) та Благодійний фонд «Разом 
з Кернел». Кошти від Компанії було направлено 
на покращення харчування таборян. Додам, що 
це не перший досвід співпраці з Кернел. Остан-
ні декілька років аграрії фінансували встанов-
лення вікон, направляли кошти на харчування 
учнів протягом навчального періоду, надавали 
транспорт для підвезення дітей, а також допо-
могли придбати 38 саджанців фруктових дерев, 
які було висаджено поблизу школи».

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 

начальних закладів. Традиційно до організації літнього дозвілля для сільської малечі фінансово долучається компанія Кернел 

та Благодійний фонд «Разом з Кернел». Цей рік теж не став винятком. Підприємства «Мрія» (Кернел), «Юнігрейн-Агро» 

(Кернел), «Аршиця» (Кернел), «Україна» (Кернел) спільно з Благодійним фондом виділили на цю справу майже 70 тис. грн.

Учні Чернігівського та Смирнівського навчально-Учні Чернігівського та Смирнівського навчально-

виховних комплексів (Лозівський р-н, Харківська обл.) виховних комплексів (Лозівський р-н, Харківська обл.) 

дякують компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» дякують компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» 

за якісний відпочинокза якісний відпочинок

За фінансової участі Кернел організовано роботу літнього табору при школі села Мала Перещепина За фінансової участі Кернел організовано роботу літнього табору при школі села Мала Перещепина 

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

Учасники літнього табору Маячківської ЗОШ (Новосанжарський р-н, Учасники літнього табору Маячківської ЗОШ (Новосанжарський р-н, 

Полтавська обл.) разом із представниками  Кернел висаджують фруктові дереваПолтавська обл.) разом із представниками  Кернел висаджують фруктові дерева
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  СХОДИНКИ ДОБРИХ СПРАВ

ПЕРШЕ ПIВРIЧЧЯ 2017-го РАЗОМ З КЕРНЕЛ
У кожному номері на сторінках газети ми розповідаємо Вам про масу добрих справ, які сільські громади реалізовують спільно з агропідприємствами компанії Кернел 

та БФ «Разом з Кернел». Протягом 2014-2016 років кернелівські підприємства «Вишневе-Агро», «Юнігрейн-Агро», «Краснопавлівський КХП», «Мрія», «Україна», «Аршиця», 

«Говтва», «Дружба» та Благодійний фонд «Разом з Кернел» інвестували в соціальну сферу сіл Полтавщини, Харківщини та Сумщини 13 млн 200 тис. грн. 

Наразі доцільно буде підбити підсумки соціальної діяльності кернелівських агропідприємств у регіоні за перше півріччя 2017-го.

  ПІДСУМКИ КОНКУРСУ

У квітні-травні компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел» 

провели серед школярів підопічних сіл конкурс 

«Агробізнес майбутнього з Кернел». Проект мав на 

меті популяризацію аграрних професій серед дітей, 

формування інтересу до подальшого навчання в 

аграрних вишах і побудови кар’єри в Компанії. Його 

учасники, 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.

БЛАГОДІЙНІСТЬ/АДРЕСНА ДОПОМОГА 

22  млнмлн  170170  тис.тис.  грнгрн

СУМА СОЦІАЛЬНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ КЕРНЕЛ У 
СЕЛА ПОЛТАВСЬКОЇ, 

СУМСЬКОЇ, ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТЕЙ ЗА 6 МІСЯЦІВ 

2017 РОКУ

Раніше ми вже розповідали про поїздку учнів школи с. Артелярщина (Зіньківський р-н, Полтавська обл.) — учасни-
ків конкурсу. Сьогоднішній матеріал про чергову подорож конкурсатів, але вже з сіл Харківщини. Зокрема про те, 
як 45 учнів із сільських навчально-виховних комплексів області, у тому числі з Лебедівки (Сахновщинський р-н), Бес-

сарабівки (Кегичівський р-н), Старовірівки (Нововодолазький р-н) та Біляївки (Первомайський р-н) побували на незвичайній 
екскурсії в Харківському дельфінарії.

КУЛЬТУРА (ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ)/
ДУХОВНІСТЬ

ОСВІТА МЕДИЦИНА/СПОРТ

390 
тис. грн

340 
тис. грн

620 
тис. грн660 

тис. грн

Щойно я дізналася про те, що компанія Кернел про-
водить конкурс для творчих та ініціативних дітей, од-

разу взялася за виконання роботи. Я підготувала плакат 
на тему «Тваринництво», де було зображено корову, мо-
локо тощо. Як на мене, участь у такому конкурсі дає мож-
ливість розкрити дитячі таланти. А подарунок, який пре-
зентувала Компанія — екскурсія до дельфінарію — була 
цікавою, повчальною та інформативною для кожного 
учасника. Багато дітей вперше побували у Харкові. Дяку-
ємо Кернел за чудово проведений літній день! Чекає-
мо на нові активності!

Дарина Замчій, 

учасниця конкурсу «Агробізнес майбутнього з Кернел»

160 
тис. грн

БЛАГОУСТРІЙ/ІНФРАСТРУКТУРА

ЕКСКУРСIЯ В ПОДАРУНОК

Від поїздки до дельфінарію отримала масу вражень. Раніше 
ніколи не бачила виступів із дельфінами. Це було справді вра-

жаюче! Щодо самого конкурсу, то він був повчальним і дозволив 
дітям у процесі виконання робіт дізнатися чимало нового. Ми, на-
приклад, готували спільний проект — дослідження, де аналізували 
діяльність аграріїв Кернел, способи обробітку землі. Коли просто 
спостерігаєш за роботою техніки Компанії на полях — це одне, а 
коли розпочинаєш глибше занурюватися у світ сільського гос-
подарства, розумієш, наскільки важливою та важкою є праця на 
землі. Дякуємо кернелівцям за вдало проведення час на екс-
курсії та нові знання, які ми отримали при написання роботи.

Діана Слюсаренко, 

учасниця конкурсу «Агробізнес майбутнього з Кернел»

Хоча ми й не є орендодавцями Кернел, оскільки не 
маємо земельних наділів, про діяльність Компанії чули 

та знаємо чимало. А ще на власному досвіді відчуваємо, 
що аграрії турбуються про дітей. Мій онук, учень 7-го кла-
су Біляївського НВК, брав участь у організованому ними 
конкурсі. Його запросили на цікаву екскурсію до Харко-
ва. І хоча в дельфінарії він уже бував, але вкотре отримав 
масу позитиву від відвідин закладу. А ще діткам надали 
комфортний автобус, організували харчування, тобто вся 
поїздка була продумана до дрібниць. Дякуємо Кернел 
за те, що турбуються про підростаюче покоління!

Віра Миколаївна, бабуся Данила Шугая, 

учасника конкурсу «Агробізнес майбутнього з Кернел»

Фоторепортаж із поїздки учнів навчально-виховних комплексів Фоторепортаж із поїздки учнів навчально-виховних комплексів 

сіл Харківщини — учасників конкурсу «Агробізнес майбутнього з Кернел» — до дельфінаріюсіл Харківщини — учасників конкурсу «Агробізнес майбутнього з Кернел» — до дельфінарію
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  ПРОФЕСIОНАЛИ

Дарія Богданівна Марченко
 Посада: Посада: заступник керівника земельного відділу на підприємстві «Вишневе-Агро» (Кернел), заступник керівника земельного відділу на підприємстві «Вишневе-Агро» (Кернел), 

Гребінківський р-н, Полтавська обл.; учасниця програми «Кернел Шанс»Гребінківський р-н, Полтавська обл.; учасниця програми «Кернел Шанс»

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: 3 роки 3 роки

«Коли я навчалася 
в Сумському націо-

нальному університеті, 
до нас завітали пред-

ставники компанії Кер-
нел із пропозицією взяти 

участь у програмі «Кернел 
Шанс». Пройшовши всі етапи 

конкурсу, я стала її учасницею. Двохмісячне стажування про-
ходила на базі підприємства «Вишневе-Агро» (Кернел). По 
завершенні терміну була співбесіда, за результатами якої 
після захисту диплому за спеціальністю «інженер-землевпо-

рядник» я повернулася у «Вишневе-Агро» вже на роботу, на 
посаду фахівця із земельних та соціальних питань.  Тут про-
працювала трохи більше року. А в листопаді 2015-го була пе-
реведена на позицію техніка-землевпорядника підприємства 
«Юнігрейн-Агро» (Кернел). У серпні 2017 року призначена на 
теперішню посаду. Зона моєї відповідальності — це забез-
печення якісної співпраці з орендодавцями підприємства, які 
мешкають у Гребінківському, Пирятинському, Чорнухинському 
районах Полтавщини (земельний банк — у межах 13 тис. га). 
На сьогодні я можу з упевненістю сказати, що Кернел — саме 
та Компанія, яка дає кожному працівнику можливість профе-
сійно розвиватися та будувати кар’єру. Тож недаремно Кернел 

визнано найкращим роботодавцем. Тут турбуються про ком-
фортні умови праці, вчасно виплачують заробітну плату. Ком-
панія є стабільною, має бездоганну репутацію. Та й у напрям-
ку співпраці з пайовиками спостерігається така ж тенденція. 
Кернел сплачує один із найвищих  відсотків орендної плати, 
пропонує орендодавцям широкий пакет соціальних гарантій. 
Вважаю, для того, щоб бути успішним, потрібно готуватися до 
випробувань і наполегливо працювати. Гарна освіта допоможе 
в отриманні хорошої роботи і є прекрасною можливістю реалі-
зувати свої цілі та мрії. Успішні люди дуже здібні та виявляють 
талант у обраній професії. Тож хочеться побажати всім вірити у 
свої сили, і тоді Ви обов’язково досягнете успіху!»

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

ДОВIДКА
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. Кернел щороку підтверджує 
беззаперечне лідерство в усіх 
напрямках діяльності, у регіонах 
присутності та світових рейтин-
гах. Протягом 10 років акції Ком-
панії торгуються на Варшавській 
фондовій біржі. У 2011 році IPO 
Кернел було визнано найкращим 
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 прозорості 
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.

Переробні потужності Кернел 
становлять 3 млн тонн насіння со-
няшника на рік, що дозволяє отри-
мувати 1,3 млн тонн соняшникової 
олії та близько 1,2 млн тонн со-
няшникового шроту. Iз 2010 року 
Кернел активно розвиває аграр-
ний напрямок дiяльностi — сiль-
госпвиробництво. Щороку Кернел 
постачає на міжнародні ринки 
приблизно 5 млн тонн кукурудзи, 
пшениці, ячменю, сої та ріпаку, 

Володимир Сергійович ШафіровВолодимир Сергійович Шафіров
 Посада: Посада: механік на підприємстві «Мрія» (Кернел), механік на підприємстві «Мрія» (Кернел), 

Лозівський р-н, Харківська обл.Лозівський р-н, Харківська обл.

 Стаж роботи в Компанії: Стаж роботи в Компанії: 14 років14 років

«Ще з дитинства мене приваблювала механіка, «залізо», а особливо великі 
сільськогосподарські агрегати. Тому й вирішив обрати відповідну профе-
сію. Згодом отримав вищу освіту за спеціальністю «інженер-механік». Що 
стосується роботи на підприємстві «Мрія» (на той час — «Лозівське ХПП»), 
то сюди потрапив ще у 2003 році. Один із приятелів порадив звернутися, 
бо були відкриті вакансії. Починав зі слюсаря V розряду, а за півроку був 
переведений на позицію механіка. Наразі мій обов’язок — контроль за 
справністю систем водовідведення, енергоносіїв, газового господарства 
тощо. Тобто я відповідаю за те, щоб працівники підприємства мали від-
повідні умови роботи, а всі комунікації перебували у справному стані. Як 
на мене, Кернел — це Компанія, яка дбає про своїх працівників. Ми вчасно 

  ЦІКАВІ ПОДІЇ

«ФЕЛЬДМАН-ЕКОПАРК» 
ЗНОВУ ЗУСТРIЧАВ ГОСТЕЙ

Неодноразово на сторінках газети 

ми розповідали про поїздки учнів 

сіл Харківщини до «Фельдман-

Екопарку». Завдяки фінансовій 

та організаційній участі компанії 

Кернел і Благодійного фонду 

«Разом з Кернел» понад 300 учнів 

навчальних закладів області 

змогли відвідати це чудове місце. 

Серед них — учні Старовірівської 

школи (Нововодолазький р-н), 

навчально-виховних комплексів сіл 

Петрівка (Красноградський р-н) та 

Лебедівка (Сахновщинський р-н), 

а також школярі з Миколаївки, 

Чернігівського (Лозівський р-н) та 

Шульського (Первомайський р-н).

Відгукнулися кернелівці й на прохан-
ня громади с. Шевченкове (Сахнов-
щинський р-н) показати «Фельд-

ман-Екопарк» і їхнім дітям. Відтак у кінці 
червня 43 учні місцевої школи з’їздили на екс-
курсію. 

Директор закладу Галина Дем’янівна 
Гончаренко розповідає, що вчителі, бать-
ки й самі учні дуже вдячні підприємству 
«Мрія» (Кернел) та Благодійному Фонду 
за поїздку.

— Компанія організувала комфорта-
бельний автобус, програму, харчування. Не 
у всіх батьків зараз є кошти, щоб самостій-
но звозити своїх дітей на таку екскурсію, —
підкреслює Галина Дем’янівна. — Про те, 
що поїздка сподобалася її учасникам, свід-
чить маса позитивних емоцій, вражень, 
щасливих усмішок, якими наші учні залюб-
ки ділилися після повернення додому. Дя-
куємо Кернел за цю добру справу!

Підприємство «Мрія» (Кернел) Підприємство «Мрія» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» організували для учнів школи та БФ «Разом з Кернел» організували для учнів школи 

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

екскурсію до «Фельдман-Екопарку»екскурсію до «Фельдман-Екопарку»

отримуємо заробітну плату, Керівництво завжди йде назустріч, та й колек-
тив підібраний професійно, тому й працюємо злагоджено. Головне, що всі 
здорові, мають роботу та можливість забезпечити сім’ї, а що ще треба лю-
дині для щастя?!»

закуповуючи сільгосппродукцію у 
більш ніж п’яти тисяч виробників, а 
також вирощуючи власну продук-
цію на на понад 600 тис. га  землі.

Спiльно з виробничою дiяль-
нiстю проводиться тiсна спiвпра-
ця з громадами сiл i малих мiст на 
територiї присутностi агропiдпри-
ємств Кернел. Основне завдан-
ня — фiнансово-матерiальна пiд-
тримка громадських iнiцiатив, со-
цiальної 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 Благо-
дiйний фонд «Разом з Кернел».

У Полтавській області Компа-
нія обробляє понад 90 тис. га зем-
лі в Зіньківському, Котелевському, 
Чутівському, Решетилівському, Ко-
беляцькому, Новосанжарському, 
Козельщинському, Глобинському, 
Гребінківському, Пирятинському, 
Чорнухинському, Кременчуцько-
му, Лубенському, Семенівському, 
Оржицькому районах та пред-
ставлена підприємствами «Ви-
шневе-Агро», «Юнігрейн-Агро», 
«Говтва», «Україна», АФ «Аршиця». 
На Харківщині Кернел обробляє 
понад 30 тис. га землі в Лозівсько-
му, Первомайському, Сахновщин-
ському, Кегичівському, Новово-
долазькому, Красноградському та 
Балаклійському районах області 
(підприємства «Мрія», «Красно-
павлівський КХП»). У Сумській 
області інвестор представлений 
підприємством «Дружба», що об-
робляє поля у Великописарівсько-
му районі. На вказані підопічні те-
риторії поширюються й соціальні 
програми Благодійного фонду.
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  КОРИСНІ ПОРАДИ 

 6 вересня — 

священномученика Євтихія

Якщо піде дощ на Євтихія, осінь буде 
врожайною й тихою. У лісі дозріва-
ють брусниця та осіння лісова ягода, 
тож скоро їх можна буде збирати.

 7 вересня — 

апостолів Варфоломія й Тита

У давнину говорили, що «Тит остан-
ній гриб ростить». Останні груші до-
зрівають, виграє стиглим багрянцем 
горобина, налитий соками літа овес 
теж чекає свого часу. Настала пора 
подбати й про озимину: «Прийшов 
Варфоломій — жито на зиму сій». 
Якщо на Варфоломія спекотна та 
посушлива днина — зима буде мо-
розною.

 10 вересня — 

преподобного Мусія

Час заготовляти осінні сорти яблук і 
слив. До цього дня краще закінчити 
сівбу озимої пшениці та зібрати хліб 
у скирти, адже невдовзі народний 
календар прогнозує вересневу не-
году. Також погоду на Мусія віщує 
дуб: настав час його падолисту, а 
тому дубове листя, що тримається 
міцно, віщує довгу й люту зиму.

 11 вересня — Івана Пісного

За традицією, у цей день не працю-
вали, їли винятково пісні страви, а 
то й зовсім говіли. Як відомо, у день 
усікновення голови Івана Хрестителя 
не можна брати до рук жодних го-
стрих предметів. Саме тому в цей час 
заборонено рубати, косити, копати 
городину, ба навіть хліб слід ламати 
руками, а картоплю краще варити в 
мундирах. Хлопчикам і чоловікам за-
боронялося стригтися та голитися. 
А природа нагадує: якщо на Івана 
Хрестителя журавлі потягнулися на 
південь — до ранньої зими.

 14 вересня — Семена Стовпника

Здавна так повелося, що добрий 
хлібороб повинен був засіяти землі 
озиминою, бо жито мовило: «Як по-
сієш мене на Семена, то й будеш 
мати із мене». У цей день ремісники 
приступали до хатніх робіт, а молодь 
уже мала вдосталь вільного часу, 
аби збиратися в оселях на вечор-
ниці, ходити на досвітки. Сонячна 
погода на Семена неодмінно віщує 
теплу й довгу осінь. У цей час уже 
відлітають ластівки й починається 
бабине літо.

 17 вересня — Неопалимої купини

Ікона Божої Матері «Неопалима ку-
пина» здавна вважалася чудодій-
ною, бо вона оберігала оселю від 
пожежі. По-особливому шанобливе 
ставлення до цього образу зумов-
лене тим, що в наших краях ледь не 
все, що оточувало людину, було з 
древа й легко горіло.

 18 вересня — Захарія 

та Єлизавети

Тисячі років тому Єлизавета Прові-
сниця передбачила Діві Марії наро-
дження Христа, тож вважається, що 
сьогоднішній день сприятливий для 
ворожінь. А щодо погоди, то на горо-
бині в цей час починає жовтіти листя. 
Коли ж воно пожовкло ще до Захарія, 
зима буде ранньою та холодною.

 19 вересня — Михайла 

Чудотворця

Здавна вірили, що на Михайла не 
можна працювати, бо прийде лихо 
в оселю того, хто порушує цю на-
станову. Щоправда, є один виняток: 
ще за часів козаччини у цей день ва-
рили мед — і собі, і на продаж. Якщо 
на деревах з’явився іній — взимку 
чекай на рясний сніг.

 21 вересня — Друга Пречиста

Із цього дня починали засилати сва-
тів: «Прийшла Пречиста — принесла 
сватів нечиста» —  жартували старші 
з нетерплячою молоддю. Свататися 
ходили, бо весь урожай було зібра-
но й надійно сховано, а тому на Дру-
гу Пречисту вже відзначали свято 
врожаю. Погода в наших широтах у 
цей час завжди дощова, тому в на-
роді приказують: «Друга Пречиста 
дощем поливає».

 27 вересня — Воздвиження 

Чесного й Животворящого 

Хреста Господнього

Вважається, що на Воздвиження від-
літає у вирій останній птах — зозуля. 
А ще, за віруваннями, у цей день все 
гаддя розповзається по своїх норах 
на зимівлю. Земля не приймає тих, 
хто вжалив улітку людну чи тварину, 
через що повзучі створіння стають 
особливо небезпечними і сновига-
ють де попало. Тож у цей день краще 
не ходити до лісу, щоб не постраж-
дати від укусу вигнанця.

 30 вересня — Віри, Надії, 

Любові та їхньої матері Софії

Зовсім не святковий настрій панує в 
оселі останнього дня вересня. Рано-
вранці всім жінкам годилося випла-
катися, щоб на душі стало легше не 
лише в них самих, а й у всіх близьких. 
Ті, хто носив імена Надія, Віра, Лю-
бов чи Софія, готували ласощі для 
гостей. Останні, дякуючи за добрі 
гостинці, бажали господиням доб-
ра, яке неодмінно здійснювалося.

 1 вересня — 

пророка Андрія Стратилата

Незмінно теплим і ніжним є перший 
день вересня, його заспів, хоч і ка-
зали: «День жаркий, але дихає осін-
ню». Збір урожаю можна починати з 
буряків та інших коренеплодів. Лі-
совий горіх — ліщина — також почи-
нає скидати листя, даючи знак, що 
її плоди вже дозріли. Погода гово-
рить мовою вітру: якщо він подме з 
півдня — буде гарний урожай вівса.
  2 вересня — пророка Самуїла

Настав час для перелітних птахів 
збиратися у зграї та відлітати. А для 
селян —  час городу вклонятися, ви-
смикуючи моркву й буряки.

 3 вересня — Апостола Тадея

Тривають польові роботи: «На Тадея 
селянин не журився — в хаті хлібець 
завівся». Теплим і ясним буде весь 
вересень, якщо на Тадея погожа 
днина. Про погоду взимку нам роз-
кажуть білки та бджоли. Якщо руді 
хвостики поспішають поповнити за-
паси горіхів, а працьовиті літуни вже 
заліпили воском свої стільники — цієї 
зими слід чекати лютих морозів.

 5 вересня — Луппи

Свято вовків відзначають у цей день 
на Гуцульщині. Не можна виконува-
ти жодної роботи, пов’язаної з тва-
ринами й тваринництвом, окрім до-
їння корів та овець. На Луппи здавна 
спостерігали за тим, як падає лист: 
якщо «горілиць» — на холодну зиму, 
якщо ж «долілиць» — зима буде 
теплою.

СЕРПЕНЬ ВАРИТЬ, ВЕРЕСЕНЬ ДО СТОЛУ ПОДАЄ
Вересень – це ніжний і ще теплий заспів, первісток рум’яної осені. Цей місяць таїть у собі багато 

прекрасного: відлітають птахи, вбираються в багрянець поля, настає час осіннього рівнодення. 

Та спершу приходить щедра пора збору врожаю, тож зазирнімо разом у народний календар, 

аби погода не зіпсувала планів.

 ПРИКМЕТИ

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ
Ось і добігає кінця літо, дні стають все коротшими, ночі — 

прохолоднішими. Недарма серпень у народі називають «заходом літа». 

Сади та городи радують урожаєм, тільки встигай збирати й переробляти. 

Але рослини, як і раніше, потребують нашої турботи й догляду, якщо ми 

хочемо отримати від них відповідну віддачу і в майбутньому.

СЕРПНЕВI КЛОПОТИ ГОСПОДАРЯСЕРПНЕВI КЛОПОТИ ГОСПОДАРЯ

Сад

У серпні припиняється ріст 
плодових дерев, всі їхні сили пере-
микаються на визрівання плодів. 
Під гілками, що рясно плодоносять, 
встановлюють підпори-рогатини. А 
щоб не травмувати кору, між опорою 
й гілкою бажано покласти товсту 
ганчірку або картон. Опадаючі плоди 
потрібно щодня збирати і, залежно 
від їхнього стану, переробляти або 
видаляти з ділянки. У посушливу по-
году дерева поливають, а щоб вони 
добре перезимували, підживлюють 
фосфорно-калійними добривами. 
З’являється прикоренева поросль. Її 
вирізають вщент. Приблизно через 
два тижні після збору врожаю з ран-
ніх сортів яблунь і груш їх підживлю-
ють, вносячи в пристовбурові кола 
по 4-5 кг перегною. Справа в тому, 
що саме в цей період у них почина-
ється активний ріст нових коренів. 
Стежте за пізньостиглими сортами 
яблунь, груш і слив. Якщо сильно 
розгулялася плодожерка, то росли-
ни доведеться обробити спеціаль-
ними інсектицидами. У серпні про-
водиться річна обрізка фруктових 
дерев, а також підживлення комп-
лексними добривами. У вишень, 
слив, обліпихи й бузку в серпні при-
бирають всю кореневу поросль. 
Якщо хочете взяти у них кореневі 
паростки, то це теж треба зробити в 

першій половині серпня, причому не 
рекомендується брати їх близько від 
материнського стовбура. Найкраще 
брати паростки у 1,5-2 м від нього, 
інакше сильно ушкодите корінь біля 
материнської рослини. До речі, пло-
ди обліпихи рекомендується збира-
ти саме в серпні, поки вони пружні. 
Пізніше ягоди перестигнуть, стануть 
м’якими й будуть травмуватися і 
м’ятися під час збору. Малинник 
на початку серпня теж приводять 
до ладу, вирізаючи слабкі та моло-
ді пагони, що вже відплодоносили, 
якщо не зробили це відразу після 
плодоношення в липні. А ближче до 
кінця місяця прищипують верхівки 
однорічних пагонів, щоб припинити 
їхній ріст і прискорити визрівання. 
Корисним буде внесення перепрі-
лої органіки у вигляді мульчі шаром 
5-7 см. У винограднику спушують 
верхній шар ґрунту й підживлюють 
рослини розчином органіки. Якщо 
хтось практикує викошування су-
ниці після плодоношення і не встиг 
зробити це в липні, то слід скосити 
суницю на самому початку серпня, 
щоб до зими встигло відрости до-
сить сильне листя. Бур’яни в між-
ряддях видаляють, спушують ґрунт 
і вносять підживлення, використову-
ючи суперфосфат або деревну золу. 
Друга половина серпня — опти-
мальний час для розмноження су-
ниці садової. Посаджені в ці терміни 

молоді розетки встигають відмінно 
вкоренитися і в наступному році вже 
дадуть непоганий урожай.

Город

У серпні, як і раніше, продовжу-
ють доглядати за овочевими куль-
турами, займаючись прополкою й 
підживленням. Але вже й перший 
урожай на підході: томати, солодкий 
перець і баклажани починають ряс-
не плодоношення. Всі ці культури 
на початку місяця ще підживлюють 
органікою або мінеральними до-
бривами, проте після другої декади 
зачатки квіткових розеток у томатів 
потрібно видалити, залишивши тіль-
ки два листки. Але не перестарай-
теся — незахищені плоди можуть 
отримати сонячні опіки. Цей прийом 
дозволяє прискорити визрівання 
й зав’язування плодів до настання 
стійких холодів. Щоб продовжити 
плодоношення огірків, їх регулярно 
підживлюють і поливають, збираючи 
урожай через кожні два дні. Щойно 
у цибулі пожовтіє й ляже перо, її ви-
бирають із землі й сушать: угарну 
погоду — просто на ділянках, у воло-
гу — в сухому, добре провітрюва-
ному місці. Морква, буряк, кабачки, 
патисони в посушливу погоду потре-
бують поливу та підживлення. А ось 
гарбуз у серпні вже не підживлюють. 
У нього обрізають всі кінці батогів 

з квітками та дрібними зав’язями, 
щоб краще визрівали й набирали 
вагу вже сформовані плоди. Вико-
пують ранні сорти картоплі та ско-
шують бадилля у більш пізніх сортів, 
приблизно за 15 днів до передба-
чуваного прибирання. Пізня білока-
чанна капуста активно набирає вагу, 
зав’язуючи качани. Її підгодовують 
раз на місяць розчином органіки або 
мінеральних добрив. До речі, можна 
зайнятися посівом зелених овочів 
на грядках, що звільнилися. Осінній 
зелений кріп і петрушка підуть на за-
морозку, а хрусткий салат допоможе 
запастися вітамінами перед зимою.

Квітник

Серпень — пора милування не 
тільки красою нинішньою: час дба-
ти й про майбутню. Список заходів 
буде приблизно таким: слід приді-
лити увагу багаторічникам. Можна 
розділити кущі маргариток, фіалок, 
багаторічних флоксів, ясколок, ара-
бісу тощо. Також добре зайнятися 

розмноженням кореневищ ірисів; у 
серпні висаджувати цибулини пер-
воцвітів ще зарано, а ось підготу-
вати грядки просто необхідно, щоб 
ґрунт встиг дати усадку; до кінця літа 
припиняють підживлення троянд 
азотними добривами, щоб не сти-
мулювати подальше нарощування 
зеленої маси. У цей час їм потрібне 
фосфорне та калійне підживлення, 
що сприяє дерев’янінню пагонів; 
вчасно видаляйте засохлі квітконоси 
та інші відмерлі частини рослин, щоб 
не створювати сприятливі умови для 
розвитку захворювань; із настанням 
холодних ночей можуть почати до-
кучати різні грибкові та бактеріальні 
захворювання. Щоб неприємності 
не застали зненацька, проводьте 
своєчасну профілактику; організуй-
те своєчасний полив квітників. По 
можливості використовуйте теплу 
дощову воду, але не перестарайте-
ся; ретельно видаляйте бур’яни, не 
даючи дозрівати насінню. Цим ви 
полегшите собі роботу в наступно-
му сезоні.



КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВ «МРІЯ» (КЕРНЕЛ) КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВ «МРІЯ» (КЕРНЕЛ) 

ТА «КРАСНОПАВЛІВСЬКИЙ КХП» (КЕРНЕЛ) ТА «КРАСНОПАВЛІВСЬКИЙ КХП» (КЕРНЕЛ) 

ВІТАЮТЬ ПАЙОВИКІВ — ЖИТЕЛІВ ВІТАЮТЬ ПАЙОВИКІВ — ЖИТЕЛІВ 

СІЛ ХАРКІВЩИНИ — ІМЕНИННИКІВ ЛИПНЯ:СІЛ ХАРКІВЩИНИ — ІМЕНИННИКІВ ЛИПНЯ:

 5 липня — РАЇСУ ВІТАЛІЇВНУ СКРИННИК 
із с. Шевченкове (Сахновщинський р-н)

 7 липня —  ОЛЬГУ ВАСИЛІВНУ ДАЦУН 
із с. Лебедівка (Сахновщинський р-н)

 8 липня — СВІТЛАНУ МИКОЛАЇВНУ 

БРЕЧКО з с. Коханівка (Кегичівський р-н)

 14 липня — АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА 

ЧЕРНИША з с. Шульське (Первомайський р-н)

 15 липня — ВІСАРІОНА ІВАНОВИЧА 

ЛИТОВЧЕНКА з с. Бесарабівка 
(Кегичівський р-н)

 18 липня — ВАЛЕНТИНУ МИКИТІВНУ 

АБРАМКІНУ з с. Веселе (Лозівський р-н)

 18 липня — СЕРГІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА 

ПУШКОВА з с. Надеждине 
(Сахновщинський р-н)

 23 липня — СОФІЮ СТЕПАНІВНУ КАЛИНУ 
з с. Катеринівка (Лозівський р-н)

 27 липня — РАЇСУ ГРИГОРІВНУ ДУДКО 
з с. Коханівка (Кегичівський р-н)

 29 липня — ЗІНАЇДУ ІЛЛІВНУ ІВАНОЧКО 
з с. Шульське (Первомайський р-н)

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.

7 серпня свій 65-річний ювілей відзначив 

ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ КОЖУШНИЙ 

із с. Денисівка (Оржицький р-н, 

Полтавська обл.)

Хай доля не знає печалі і втоми,
Хай щастя панує завжди в Вашім домі. 

Хай шанують Вас добрі люди,
І здоров’я міцним ще довго у Вас буде.

 
Хай внуки щебечуть, немов солов’ята,

 І радості, щастя дарують багато.
 Сердечно бажаємо гарного настрою,

 Щастя, здоров’я на довгі літа

З любов’ю, дружина Людмила, 

дочка Ірина та Вікторія, зять Ігор, 

внуки Анжеліка, Аліна, Коля.
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ДОРОГI 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.

ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
«Мрія» (Кернел)

ФЕЛЬДШЕР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
(Харківська обл, Сахновщинський р-н, с. Шевченкове)

 Вища (неповна вища) ветеринарна або зоотехнічна освіта. 
 Бажана наявність посвідчення водія.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА
(Харківська обл, м. Лозова; Сахновщинський р-н, с. Лебедівка)

 Посвідчення тракториста-машиніста категорії В1. 
 Бажаний досвід роботи не менше 1 року.

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

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

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

«Краснопавлівський КХП» (Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА
(Харківська обл, Лозівський р-н, смт Краснопавлівка)

 Посвідчення тракториста-машиніста категорії В1. 
 Бажаний досвід роботи не менше 1 року.

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

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

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

«Вишневе-Агро» (Кернел)

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

 Вища інженерна освіта.
 Досвід роботи за спеціальністю від 2 років.
 Знання та досвід роботи з імпортною технікою. 
 Наявність посвідчення водія категорії В.

АГРОНОМ
(Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Почаївка)

 Вища агрономічна освіта.
 Досвід роботи не менше 3 років.
 Наявність посвідчення водія категорії В. 

Контактна особа: Юлія Руденко, тел.: (050) 308-51-53

«Юнігрейн-Агро» (Кернел) 

АГРОНОМ
(Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Михнівці)

 Вища агрономічна освіта.
 Досвід роботи не менше 3 років.
 Наявність посвідчення водія категорії В.

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

 Вища інженерна освіта. 
 Досвід роботи за спеціальністю від 2 років.
 Знання та досвід роботи з імпортною технікою.
 Наявність посвідчення водія категорії В.

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

ШАНОВНI ОРЕНДОДАВЦI КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ!
Повідомляємо Вам про те, що з 1 червня 2017 року Ви можете  

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:

РАЗОМ З КЕРНЕЛ КРАЩЕ ТА НАДІЙНІШЕ!

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

ВIТАЄМО!
12 серпня день народження 

завітав на поріг 

до ОЛЬГИ МАРКІВНИ МАКОВЕЦЬКОЇ 

із с. Максимівка 

(Кременчуцький р-н, Полтавська обл.)

Здоров’я міцного на довгі роки
Бажаєм тобі ми усі залюбки.
Хай доля дарує щастя довіку,

Достатку і миру у домі без ліку.
Калиною радість в душі хай квітує,

Сопілка любові серце хвилює,
Назавжди відійдуть печалі й тривоги,

А роси ранкові безмежно і щиро
Щоденно дарують наснагу і силу.

З любов’ю, син Андрій, 

дочка Лілія та вся рідня

ПРАЦІВНИКИ ПРАЦІВНИКИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО ВІДДІЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗЕМЕЛЬНОГО ВІДДІЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

«ЮНІГРЕЙН-АГРО» (КЕРНЕЛ) «ЮНІГРЕЙН-АГРО» (КЕРНЕЛ) 

ВІТАЮТЬ ПАЙОВИКІВ — ЖИТЕЛІВ ВІТАЮТЬ ПАЙОВИКІВ — ЖИТЕЛІВ 

СІЛ ПОЛТАВЩИНИ — ІМЕНИННИКІВ СЕРПНЯ:СІЛ ПОЛТАВЩИНИ — ІМЕНИННИКІВ СЕРПНЯ:

 7 серпня — 
ВАЛЕНТИНУ МИКОЛАЇВНУ ГРІНЧЕНКО 
з с. Максимівка (Кременчуцький р-н)

 15 серпня — 
НАДІЮ ВАСИЛІВНУ ЗАЄЦЬ 
із с. Броварки (Глобинський р-н)

 17 серпня — 
МАРІЮ ПЕТРІВНУ ОВЧАРЕНКО 
з с. Броварки (Глобинський р-н)

 19 серпня — 
ТАМАРУ АНАНІЇВНУ НАКОНЕЧНУ 
з с. Броварки (Глобинський р-н)

 21 серпня — 
СВІТЛАНУ МИХАЙЛІВНУ КІРІЄВСЬКУ 
з с. Максимівка (Кременчуцький р-н)

 30 серпня — 
ТЕТЯНУ ГРИГОРІВНУ ЛИХОПУД 
із с. Броварки (Глобинський р-н)

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє

Слова подяки линуть звідусіль.

В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,

Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічна нестаріюча душа.


