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НОТКА ДУХОВНОСТIНОТКА ДУХОВНОСТI
Одним із напрямів соціальної 

політики підприємств Компанії 
та БФ «Разом з Кернел» 
є ПІДТРИМКА СФЕРИ 

ДУХОВНОСТІ в підопічних 
селах. Йдеться про фінансування 
проектів з ремонту й реставрації 

церков, надання коштів для 
відзначення престольних свят, 

придбання інвентарю для 
проведення богослужінь.

стор.

4
стор.
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Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї КернелНаталя Хвостова 

Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 
Директор Благодiйного фонду 

«Разом з Кернел»

БЛАГОУСТРIЙСПIВПРАЦЯ 
Громада с. Подільське 

(Черкаська обл.) за ініціативи 
сільської влади й за підтримки 

підприємства «Пальміра» 
(Кернел) зробила перший крок до 

СТВОРЕННЯ ОБСЛУГОВУЮЧОГО 
КООПЕРАТИВУ. Детальніше про 

проект, про плани та співпрацю 
з Кернел — у змістовній розмові 

з очільником села Артемом 
Кухаренком.

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
За даними Держстату України, виробництво основних сільськогосподарських культур за регіонами на 1 вересня 2017 року становить:

 ВІДЛУННЯ СВЯТА

Телефон гарячої лiнiї

0-800-50-10-59

Свої зауваження та 

пропозицiї надсилайте 

на адресу: 

01001, м. Київ, а/с 50, 

та на e-mail: 

u-kozhen-dvir@ukr.net

з примiткою 

«У кожен двiр»;

тел. (044)  461-88-65

Дорогi читачi!
Щоразу у процесі підготовки чергового 

номера газети наша редакція замислюється 
над тим, як зробити його ще цікавішим для 
Вас. Переконана, що наші старання не про-
ходять марно, і сьогоднішній випуск Ви, як за-
вжди, читатимете із задоволенням.

У вересні громади сіл Черкащини, Кіро-
воградщини, Вінниччини й Одещини спільно 
з агропідприємствами компанії Кернел та БФ 
«Разом з Кернел» зуміли реалізувати чимало 
важливих соціальних проектів. Упорядкову-
вали дороги, відновлювали водопостачання, 
проводили ремонтні роботи у школах, дитячих 
садочках, фінансово долучалися до святкуван-
ня Днів села тощо.

Яскраво та весело, з подарунками й уро-
чистими лінійками у школах регіону зустріли 
День знань. Цьогоріч 421 першачок із шкіл 
регіону одержав від Кернел набори канцеляр-
ського приладдя.

Важливим для громади с. Крутеньке 
(Голованівський р-н, Кіровоградська обл.) 
став проект із ремонту під’їзної дороги. Сюди 
Компанія спрямувала 150 тис. грн, ще стільки 
ж виділено з сільського бюджету. У результа-
ті дорожнє покриття стало безпечнішим для 
проїзду. А ось жителі Чорної Кам’янки (Мань-
ківський р-н, Черкаська обл.) вдячні Кернел за 
фінансову участь у процесі відновлення сіль-
ського водогону. За два роки Компанія виділи-
ла на цю справу 300 тис. грн. І тепер близько 
140 домогосподарств, а також соціальні уста-
нови отримали доступ до якісного централізо-
ваного водопостачання.

Не оминули кернелівці увагою й сферу 
духовності. У вересні Компанія спільно з Бла-
годійним фондом направили майже 44 тис. грн 
на проведення ремонтних робіт у Покровській 
церкві с. Лозова (Шаргородський р-н, Вінниць-
ка обл.). Додам, що ця святиня має історичну 
цінність, адже зведена вона ще на початку 
XVIII століття.

Продовжила Компанія турбуватися й про 
сільську освіту. Так, для дитсадочка «Ялинка» 
с. Вікторівка (Маньківський р-н, Черкаська обл.)
придбано пилосос, а дитячий садочок «Коло-
сок» с. Жеребкове (Ананьївський р-н, Одесь-
ка обл.) за фінансової участі Кернел облашту-
вав територію біля приміщення закладу. Також 
направлено кошти на проведення капітального 
ремонту внутрішньої вбиральні школи с. Осіїв-
ка (Бершадський р-н, Вінницька обл.).

Крім того, за підтримки компанії Кернел 
громада с. Подільське (Золотоніський р-н, 
Черкаська обл.) розпочала реалізовувати про-
ект зі створення обслуговуючого кооперативу. 
Деталями співпраці з кернелівцями у цікавому 
інтерв’ю поділився сільський голова Артем Ку-
харенко.

Традиційно Ви знайдете в номері корисні 
поради, новини, вакансії Компанії, а також іс-
торії тих, хто будує своє кар’єру в Кернел.

Дякуємо за довіру! І за те, що залишаєте-
ся з нами!

Злагоди й тепла 
Вашим домівкам, 

миру нашій Україні!

МЕЛОДIЯ ШКIЛЬНОГО 
ДЗВОНИКА

РЕМОНТ ШЛЯХІВ — завжди 
проблема, надто якщо йдеться 

про транспортні артерії, 
розташовані на території сіл. 
Прикладом для наслідування 
у справі приведення до ладу 

дорожнього покриття є населені 
пункти на Голованівщині. Тут 

бюджет витрат Кернел на 
відновлення доріг склав 

близько 3 млн грн.

ЗЕРНОВІ ТА 

ЗЕРНОБОБОВІ КУЛЬТУРИ
(у початково оприбуткованій вазі)

СОНЯШНИК
(у початково оприбуткованій вазі)

КАРТОПЛЯ
ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ 

ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ

тис. т
у % до 

відповідної 
дати 2016 р.

тис. т
у % до 

відповідної 
дати 2016 р.

тис. т
у % до 

відповідної 
дати 2016 р.

тис. т
у % до 

відповідної 
дати 2016 р.

Україна 37 600,2 97,8 343,9 62,1 15 297,5 98,5 4311,5 95,6

Вінницька обл. 2338,9 76,6 7,7 71,0 1597,1 101,8 262,6 97,9

Кіровоградська обл. 1317,3 78,7 10,6 62,5 526,1 87,7 118,0 105,5

Одеська обл. 3793,3 98,3 124,5 84,5 393,1 72,7 165,7 81,1

Черкаська обл. 965,6 61,3 15,7 67,0 670,2 107,6 138,3 84,6

Осінь в Україні починається з Дня знань. 
Традиційно в навчальних закладах Черкащини, 

Кіровоградщини, Вінниччини та Одещини 
його відзначали спільно з представниками 

агропідприємств компанії Кернел — «Хлібороб», 
«Урожай», «Зоря», «Чорна Кам’янка», «Осіївське», 

«Агросервіс», «Пальміра» та Благодійного 
фонду «Разом з Кернел». Цьогоріч бюджет 

витрат Компанії на подарунки першокласникам і 
школам регіону склав понад 115 тис. грн. Своїми 

враженнями на сторінках газети поділилися 
директори навчальних закладів та батьки 

першачків.

Першокласники з сільських шкіл Черкащини, Кіровоградщини, Вінниччини, Одещини дякують компанії Кернел Першокласники з сільських шкіл Черкащини, Кіровоградщини, Вінниччини, Одещини дякують компанії Кернел 

та БФ «Разом з Кернел» за подарунки до Дня знаньта БФ «Разом з Кернел» за подарунки до Дня знань
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 АКТУАЛЬНО

ПРО ЦIНИ НА ПРОДУКТИ  ХАРЧУВАННЯ ПРО ОТРИМАННЯ СУБСИДIЙ
За рік ціни на м’ясо та яйця зросли наполовину, 

на молочну продукцію — на третину, а гречка 

подешевшала.

У жовтні виповниться рік, як скасовано державне 
регулювання цін на соціально значущі товари. Як свід-
чать останні дані Держслужби статистики, за цей час 
більшість соцтоварів подорожчали, причому деякі — на 
30-45%, що в два-три рази перевищує середньорічну 
інфляцію. Але окремі продукти зберегли свою ціну, а то 
й подешевшали.

Нагадаємо, соціально значущі товари — це міні-
мальний перелік продуктів, необхідний людині, щоб не 
залишитися голодною й отримати достатньо калорій 
і вітамінів. Торгова націнка на такі товари в роздрібній 
торгівлі не повинна була перевищувати 15% від оптової 
ціни. За постановою Кабміну до переліку соцпродуктів 
входили: молоко жирністю 2,5%, сметана (15%), сир 
(9%), масло вершкове (72%), олія соняшникова, яло-
вичина та свинина I категорії (з кістками), ковбаса ва-
рена I сорту, птиця (тушки), хліб пшеничний з борошна 
1-го сорту, хліб житній та житньо-пшеничний, борошно 
пшеничне вищого ґатунку, макарони з борошна I сорту, 
гречка, рис, яйця I категорії, цукор, овочі борщнабору.

За даними Держстату, за рік найбільше подорожча-
ли м’ясо та яйця — на 45%. Кіло свинини коштує тепер 
в середньому 104 грн (було 72 грн), десяток яєць —
18,5 грн (було 12,7 грн). Далі йдуть молочні продукти 

1 млн 111 тис. 

домогосподарств одержали 

в серпні 2017 року державну 

допомогу на оплату житлово-

комунальних послуг.

У Державній службі статис-
тики України повідомили, що 
з початку року за оформлен-
ням субсидій звернулося 7 млн 
845 тис. домогосподарств. Цей 
показник на 74,6% вищий, ніж у 
січні — серпні 2016 року. Як стало 
відомо, з початку поточного року 
субсидії були нараховані 7 млн 
29 тис. сімей. Компенсації отри-
мали 99,2% громадян із загаль-
ної кількості тих, хто звернувся. 
У містах державну допомогу 
нарахували 4 млн 814 тис. до-
могосподарств, у сільській міс-
цевості — 2 млн 215 тис. Загаль-
на сума субсидій, нарахованих 
домогосподарствам у січні —
серпні 2017 року, становила 
3239,6 млн грн.

Важливо! Кабінет Міністрів 
України прийняв рішення не пе-

репризначати субсидії споживачам, 
які щонайменше за два місяці на-
копичили заборгованість за жит-
лово-комунальні послуги (ЖКП) у 
розмірі від 340 грн. Щоб відновити 
отримання державної допомоги на 
оплату ЖКП, споживачам необхідно 
сплатити заборгованість або офор-
мити реструктуризацію боргів.

Ще в 2016-му заборгованість за 
комуналку на субсидію ніяк не впли-
вала. Нововведення, припускають 
у Мінсоцполітики, стимулювати-
ме українців з субсидіями справно 
оплачувати комунальні послуги.

та м’ясо птиці — зростання цін на 31-36%. Наприклад, 
літр молока коштує не 13 грн, а 17 грн, кілограм мас-
ла — 95 грн (було 73 грн), куряча тушка — 55 грн/кг (було 
41 грн). Приблизно на рівень інфляції, яка за рік стано-
вила 16,2% (дані на серпень), подорожчали борошно, 
хліб і цукор (15-18%), трохи більше — рис (+22%) і «ва-
ренка» (+24%). А ось олія й дешеві макарони практич-
но не змінилися в ціні. І тільки гречка подешевшала на 
5 грн/кг (на 17%).

 ФОТОФАКТ

28 серпня, на Успіння Пре-
святої Богородиці громада села 
Ананьїв Перший (Ананьївський р-н, 
Одеська обл.) відзначила храмове 
свято. З самого ранку жителі зібра-
лися на урочисте Богослужіння, а 
ввечері для всіх бажаючих було ор-
ганізовано цікаву концертну про-
граму.

— До нас завітали артисти з 
районного центру — танцювальний 

гурт та співочий колектив, — роз-
повідає директор місцевого БК 
Людмила Вдовиченко. — Також 
глядачів розважали наші вокалісти. 
А ще було чимало конкурсів з при-
зами та смачне частування.

Підприємство «Агросервіс» 
(Кернел) спільно з БФ «Разом з 
Кернел» традиційно фінансово під-
тримали захід. Кошти від Компанії 
було витрачено на придбання про-

дуктів харчування, подарунків, а та-
кож повітряних  кульок, якими було 
прикрашено сцену та зал.

Сільська влада та жителі 

села Ананьїв Перший вдячні 

Кернел за те, що не оминули 

увагою захід, допомогли 

організувати справжнє свято 

для села.

ДОПОМОГА 
ОСIЇВСЬКIЙ ШКОЛI

ХРАМОВЕ СВЯТО В СЕЛI АНАНЬЇВ ПЕРШИЙХРАМОВЕ СВЯТО В СЕЛI АНАНЬЇВ ПЕРШИЙ

Завдяки фінансовій підтримці компанії Кернел та БФ «Ра-
зом з Кернел» школа с. Осіївка (Бершадський р-н, Вінниць-
ка обл.) Першого вересня гостинно відчинила свої двері для 
учнів. Справа в тому, що заклад міг не отримати дозволу для 
роботи в новому навчальному році через відсутність, а точ-
ніше — аварійний стан внутрішньої вбиральні. На її облашту-
вання підприємство «Осіївське» (Кернел) та Благодійний фонд 
направили близько 25 тис. грн. 

— Хочу висловити кернелівцям подяку за те, що відгук-
нулися та допомогли в оперативному режимі вирішити про-
блему, — коментує директор школи Олег Гудименко. — Нам 
вдалося замінити каналізаційну систему, сантехніку, провес-
ти всі роботи якісно. До речі, Кернел надає нашому закладу 
систематичну підтримку, турбується про комфортні умови на-
вчання діток.

Щодня поріг дитячого навчального за-
кладу «Колосок» у с. Жеребкове (Ананьїв-
ський р-н, Одеська обл.) переступають 25 
його вихованців. Керівництво та педагогіч-
ний колектив турбуються про те, щоб ма-
леча почувалася тут затишно, намагаються 
створити найкращі умови для розвитку та 
виховання  дітей. У цій справі їм допомагає 
підприємство «Агросервіс» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел». Цьогоріч Компанія на-
правила кошти на облаштування території 
навколо дитячого садочка. Йдеться про об-
лицювання пішохідних доріжок сучасною 
тротуарною плиткою.

ОБЛАШТУВАЛИ ТЕРИТОРIЮ «КОЛОСКА»

КОРИСНИЙ ПОДАРУНОК 
ДЛЯ ВIКТОРIВСЬКОЇ «ЯЛИНКИ»

Співпраця дитячого навчального за-
кладу «Ялинка» в с. Вікторівка (Маньків-
ський р-н, Черкаська обл.) з підприєм-
ством «Чорна Кам’янка» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел» завжди приносила гарні 
результати. Ось і зараз садочок отримав 
корисний подарунок від Компанії — пило-
сос. Додамо, що свого часу аграрії про-
фінансували придбання ігрових модулів 
(меблів) у заклад, допомогли зі встанов-
ленням чотирьох металопластикових ві-
кон, закупили електропилку для заготівлі 
дров. А ще традиційно виділяє діткам со-
лодощі до новорічно-різдвяних свят.

Храмове свято в с. Ананьїв Перший Храмове свято в с. Ананьїв Перший 

(Ананьївський р-н, Одеська обл.)(Ананьївський р-н, Одеська обл.)

Внутрішня вбиральня кшоли в с. Осіївка Внутрішня вбиральня кшоли в с. Осіївка 

(Бершадський р-н, Вінницька обл.) після (Бершадський р-н, Вінницька обл.) після 

проведення ремонтних робітпроведення ремонтних робіт

Педагогічний колектив та вихованціПедагогічний колектив та вихованці

ДНЗ «Ялинка» с. Вікторівка (Маньківський р-н, Черкаська обл.) ДНЗ «Ялинка» с. Вікторівка (Маньківський р-н, Черкаська обл.) 

дякують Кернел за придбання пилососадякують Кернел за придбання пилососа

За фінансової підтримки підприємства «Агросервіс» (Кернел) За фінансової підтримки підприємства «Агросервіс» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» облаштовано  теритрію біля ДНЗ та БФ «Разом з Кернел» облаштовано  теритрію біля ДНЗ 

«Колосок» (Ананьївський р-н, Одеська обл.)«Колосок» (Ананьївський р-н, Одеська обл.)



29 вересня 2017 року 3
  СПІВПРАЦЯ

Кернел — яскравий приклад соціально відповідального бізнесу в Україні. У Компанії розроблено ряд комплексних 

проектів, спрямованих на вирішення найбільш важливих соціальних проблем у підопічних селах. Усі проекти реалізуються 

на регулярній основі та орієнтовані на довгостроковий результат. Серед них важливе місце посідає розвиток соціального 

підприємництва, у тому числі сприяння у створенні кооперативів у селах.

НА СТАРТI СТВОРЕННЯ 
ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ

Наразі громада с. Подільське 
(Золотоніський р-н, Черкась-
ка обл.) за ініціативи сільської 

влади та за підтримки підприємства 
«Пальміра» (Кернел) зробила пер-
ший крок до створення обслугову-
ючого кооперативу. Детальніше про 
проект, а також про плани та спів-
працю з Кернел — у нашій розмові з 
очільником села Артемом Кухарен-
ком, який є наймолодшим сільським 
головою в Україні. І який за два роки 
свого перебування на посаді показав 
приклад того, як можна ефективно 
працювати на благо громади та ре-
ально робити життя людей кращим.

— Артеме, розкажіть, будь 

ласка, про результати своєї ро-

боти на посаді голови? З якими 

труднощами доводиться зіштов-

хуватися?

— Для мене робота — це стиль 
життя. Непросто було звикнути до 
того, що ти маєш відстоювати інтер-
еси всієї громади, правду кажучи, 
ще й досі звикаю. За цей час став 
більш досвідченим. Ще до виборів 
сформував свою стратегію і план 
роботи на п’ять років і покроково по-
чав втілювати задуми в життя. Про-
те виявилось, що моя програма —
це лише верхівка айсберга з того 
обсягу роботи, який повинна вико-
нувати команда сільської ради. Зав-
дяки співпраці з районною радою, 
партнерами, спонсорами за цей час 
нам вдалося зробити чимало. Те, 
що планували виконати за три роки, 
зробили за рік. Це, зокрема, ямко-
вий ремонт дорожнього покриття в 
селі, реставрація вуличного освіт-
лення, покращення умов у місцевому 
Будинку культури, школі, придбання 
обладнання для підтримання благо-
устрою, спортивного інвентарю для 
команди, костюмів для ансамблів 
художньої самодіяльності тощо.

— Якою є співпраця з Компа-

нією, адже кернелівське підпри-

ємство «Пальміра» є орендарем 

земель сільради?

— Від співпраці з Кернел за-
лежить досить багато. По-перше, 
Компанія — найбільший наповню-
вач нашого бюджету та роботода-
вець у селі. Адже у нас функціонує 
молочнотоварна ферма Кернел. Це 
основне місце роботи для більшос-
ті селян. Та й податки сплачуються 
вчасно і в повному обсязі. Більшість 
податкових надходжень спрямову-
ється на утримання сільської ради, 
виплату зарплат, реалізацію соці-
альних програм та проектів.

— Як кернелівці спрацьову-

ють щодо своїх соціальних зо-

бов’язань?

— У Кернел завжди йдуть назу-
стріч нашим зверненням. Ми щиро 
вдячні за це представникам Компанії. 
До переліку соціальних проектів, які 
фінансово підтримала Компанія та 
БФ «Разом з Кернел» за останні два 
роки, варто віднести ремонти доріг 
(придбання асфальтобетону), замі-
ну вікон у амбулаторії, встановлення 
паркану навколо місцевого кладови-
ща, поїздки учнів школи і спортсменів 
на конкурси та змагання, організація 
екскурсій. А ще Компанія постійно 
підтримує незахищені верстви на-
селення — людей з особливими по-
требами, людей похилого віку, учас-
ників бойових дій, дітей війни. Жодне 
свято, яке організовує сільська рада, 
не обходиться без подарунків від 
підприємства «Пальміра» (Кернел). 
Особисто мене вразило ставлення 
Компанії до пайовиків, які потребу-
ють коштів на лікування — Кернел за-
вжди допомагає людям фінансово, 
у тому числі видаючи орендну плату 
авансом на кілька років уперед. Це не 
раз рятувало життя подільчан.

— Як виникла ідея створення 

обслуговуючого кооперативу? 

Якою є участь у цьому проекті 

Кернел?

— Ні для кого не секрет, що в 
селах існує чимало проблем, і най-
актуальнішими з них є ті, що сто-
суються благоустрою — вивезення 
сміття, облаштування територій, 
околиць, надання послуг з обробіт-
ку присадибних ділянок жителям, 
особливо самотнім, стареньким 
тощо. Крім того, у нас є багато-
квартирні будинки, обслуговування 
яких також досить затратне. Тому 
ідея обслуговуючого кооперативу 
не нова. А її втілення вирішить од-
разу чимало питань, забезпечить 

порядок та комфортні умови жит-
тя в селі. До Кернел я звернувся з 
пропозицією підтримати проект. 
Наразі Компанія передала грома-
ді трактор МТЗ-80 і причіп для ор-
ганізації централізованого вивозу 
сміття. І я вважаю, що це вдалий 
старт для створення кооперативу в 
Подільському. Зараз ми проводимо 
роз’яснювальну роботу та ведемо 
діалог із жителями.

— Поділіться секретом свого 

успіху та планами на майбутнє.

— Планів маю чимало, і реа-
лізація більшості з них неможлива 
без злагодженої співпраці, у тому 
числі з нашим орендарем — під-
приємством «Пальміра» (Кернел). 

Із глобальних — створення міні-
заводу з переробки олії зернових 
фармакологічного спрямування, 
запуск структурованого пункту 
очистки води, допомога місцевим 
підприємцям у підключенні елек-
троенергії, відновлення житлового 
фонду (йдеться про гуртожиток), 
капітальний ремонт покрівлі школи 
тощо. А секрет успіху простий. Всі 
розуміють, що сьогодні українські 
села перебувають у складній ситу-
ації. А щоб допомогти та щось змі-
нити, слід завжди працювати, як то 
кажуть, в одній упряжці з громадою, 
депутатським корпусом, орендаря-
ми, ставити спільні цілі та досягати 
їх. Поки що у нас це виходить.

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — найбільший у світі виробник та 
експортер соняшникової олії, провідний ви-
робник і постачальник сільськогосподарської 
продукції з регіону Чорноморського басейну 
на глобальні ринки. Компанія щороку під-
тверджує беззаперечне лідерство в усіх на-
прямках діяльності, у регіонах присутності та 
світових рейтингах. Протягом 10 років акції 
Кернел торгуються на Варшавській фондо-
вій біржі. У 2011-му IPO Кернел було визнано 
найкращим у країнах Центральної та Східної 
Європи за всю історію цієї біржі. З року в рік 
Компанія лідирує в рейтингах найкращих 
роботодавців. У 2016-му Кернел визнано 
найбільш прозорою Компанією АПК відпо-
відно до Індексу прозорості найбільших ком-
паній в Україні. У 2017 році Кернел успішно 
дебютував на ринку євробондів, розмістив-
ши на Ірландській фондовій біржі п’ятирічні 

облігації. На частку Кернел припадає близько 
8% світового виробництва соняшникової олії. 
Торговельнi марки Компанії: «Щедрий дар», 
«Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота». 
Свою продукцію Кернел постачає до більш ніж 
60 країн світу, серед основних ринків збуту — Ін-
дія, країни Євросоюзу, Єгипет і Туреччина. Пе-
реробні потужності Кернел становлять 3,5 млн 
тонн насіння соняшника на рік, що дозволяє 
отримувати 1,5 млн тонн соняшникової олії та 
близько 1,3 млн тонн соняшникового шроту. Iз 
2010 року Кернел активно розвиває аграрний 
напрямок дiяльностi — сiльгоспвиробництво. 
Щороку Компанія постачає на міжнародні рин-
ки приблизно 5 млн тонн кукурудзи, пшениці, 
ячменю, сої та ріпаку, закуповуючи сільгос-
ппродукцію у більш ніж п’яти тисяч виробни-
ків, а також вирощуючи власну продукцію на 
понад 600 тис. га землі. Поруч із виробничою 
дiяльнiстю проводиться тiсна спiвпраця з гро-
мадами сiл i малих мiст на територiї присутностi 

агропiдприємств Кернел. Основне завдання —
фiнансово-матерiальна пiдтримка громадських 
iнiцiатив, соцiальної сфери населених пунктiв 
з метою пiдвищення рiвня життя та добробуту 
населення. У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи 
Компанiї об’єднали в програму пiдтримки тери-
торiальних громад «Разом з Кернел». Для реа-
лiзацiї цiєї програми агропiдприємства Компанiї 
створили однойменний Всеукраїнський Благо-
дiйний фонд «Разом з Кернел».

У Черкаській області Компанія обробляє 
землі в Катеринопільському, Тальнівському, 
Уманському, Маньківському, Монастирищен-
ському, Золотоніському, Драбівському, Чиги-
ринському районах та представлена підприєм-
ствами «Зоря», «Чорна Кам’янка», «Пальміра», 
«Колос Чигиринщини», «Айова», «Кочубій», «До-
линка-Агро», «Коритня-Агро», «Лукашівка ІК».

На Кіровоградщині та Вінниччині Кернел 
орендує землі в Голованівському, Новгород-
ківському, Новоархангельському, Світловод-

ському, Оратівському, Шаргородському, 
Тиврівському, Немирівському, Бершадсько-
му районах (підприємства «Урожай», «Хлі-
бороб», «Осіївське», «АФ Відродження», 
Шаргородська філія АФ «Відродження», фі-
лія «Стояни» «Агро Інвест Україна»,«Олдер», 
«Степ», АФ «Кочубій», «Інтер-контакт-агро», 
«Старт»). В Одеській області інвестор пред-
ставлений підприємствами «Агросервіс» 
та «СТОВ імені Мічуріна», що обробляють 
поля (відповідно) в Ананьївському та Ми-
колаївському районах. У Миколаївській об-
ласті — підприємствами «Вісла», «Злагода», 
«Україна», «Юшківці-Агро», що проводять 
свою діяльність на землях Доманівського, 
Арбузинського та Врадіївського районів. У 
Київській області (Тетіївський район) — під-
приємством «Лукашівка-Агро».

На вказані підопічні території поширю-
ються й соціальні програми Благодійного 
фонду.

Підприємство «Пальміра» Підприємство «Пальміра» 

(Кернел) передає (Кернел) передає 

трактор МТЗ-80 та причіп трактор МТЗ-80 та причіп 

представникам громади представникам громади 

с. Подільське с. Подільське 

(Золотоніський р-н, (Золотоніський р-н, 

Черкаська обл.)Черкаська обл.)
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ВIД СЕЛА ДО СЕЛА РЕМОНТУЄМО ДОРОГИ
Відновлення шляхів — завжди проблема, особливо якщо йдеться про транспортні артерії, 

розташовані на території сіл. Прикладом для наслідування у справі приведення до ладу 

дорожнього покриття є села Голованівського району Кіровоградської області. За останні роки 

завдяки залученню коштів від підприємства «Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 

громадам Клинового, Грузького, Троянки, Межирічки, Наливайки, Перегонівки вдалося частково 

вирішити це питання. Бюджет витрат Компанії на вказані проекти склав близько 3 млн грн.

На сьогодні маємо ще одну від-
новлену дорогу в селі Крутень-
ке. Сюди Компанія спрямувала 

150 тис. грн. Ще 150 тис. грн виділено 
з місцевого бюджету. Сільський голо-
ва Олег Пашенюк наголошує на тому, 
що спільно з кернелівцями вдалося 
реалізувати справді важливу справу.

— Не секрет, що в більшос-
ті українських сіл дороги — проб-
лема номер один. І це не дивно, 
адже їхнє відновлення коштує чи-
мало, і викроїти зі скромних місце-
вих бюджетів копійку непросто, —
коментує наш співрозмовник. — А 
якщо врахувати той факт, що доро-

ги не ремонтувалися десятиліттями, 
то зрозуміло, що й вартість їхнього 
впорядкування зростає.

Під’їзна дорога в с. Крутеньке 
(початок вул. Гагаріна. — Ред.) до-
нині мала таку ж історію. Ремонтува-
ли її років п’ятнадцять тому. Остан-
нім часом пересування нею стало 

ще більш проблематичним, ями та 
вибоїни псували транспорт і навіть 
становили загрозу для пасажирів.

— Спільним коштом та зу-сил-
лями ми провели тут поточний ре-
монт, — продовжує Олег Пашенюк. —
Вдячні кернелівцям за те, що пішли 
нам назустріч у співфінансуванні. 

Торік Компанія надавала кошти на 
покращення дорожнього покриття 
містка, який також знаходиться на 
в’їзді. Тоді за бюджетні фінанси при-
дбали щебінь, а аграрії допомогли з 
його підвезенням та оплатили робо-
ти з укладки. До речі, дякуємо Ком-
панії не лише за дороги, а й за кошти, 
нещодавно направлені на ремонт 
даху Будинку культури, ушкоджено-
го буревієм. Йдеться про 27,5 тис. 
грн. Торік кернелівці уже направляли 
кошти (48 тис. грн) на ремонт покрів-
лі даної споруди. Добре, що поруч з 
нами працюють орендарі, які не оми-
нають увагою проблем українського 
села та його жителів.

У ЧОРНIЙ КАМ’ЯНЦI 
ВIДНОВЛЕНО 

ВОДОПОСТАЧАННЯ!
Для мешканців багатьох українських сіл доступ до сталого та 

безперебійного водопостачання все ще залишається проблематичним. 

За статистикою лише третя частина сільського населення країни 

користується якісним централізованим водопостачанням. Решта селян 

відчуває постійні незручності — поломки, перебої системи —  

або змушена використовувати інші джерела води — криниці, 

неглибокі свердловини.

Зовсім інакшою є ситуація в с. Чорна Кам’янка 
(Маньківський р-н, Черкаська обл.).  Завдя-
ки плідній співпраці з компанією Кернел та БФ 

«Разом з Кернел» за два роки тутешня громада змог-
ла реалізувати життєво необхідний проект — відре-
монтувати сільський водогін. Кернел спрямував на 
нього майже 300 тис. грн (75 тис. грн направлено 
торік. — Ред.).

Очільник села Віталій Бузівський розповідає, що 
саме керівництво підприємства «Чорна Кам’янка» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» виявили ініціативу 
фінансово підтримати проведення відповідних робіт.

— На зборах сільської громади представники 
Компанії запропонували співпрацю в даному напрям-
ку, — уточнює Віталій Петрович. — Хоча водогін і був 

діючим, проте вимагав термінового поточного ремон-
ту. Зважаючи на часті збої в подачі води та застарілі 
комунікації, ми вирішили почати роботи.

Наразі проект дав результат. 140 домогоспо-
дарств, а також приміщення школи, садочка та інших 
соціальних установ села отримали доступ до якісного 
централізованого водопостачання.

— Від кожного жителя, від себе особисто вислов-
люю подяку Кернел, — резюмує сільський голова. — 
Ми вкотре переконалися в тому, що співпрацю з цими 
аграріями відрізняє надійність, вони завжди дотриму-
ють слова. Значну підтримку кернелівці надають також 
сільській освіті, допомагають у благоустрої — виво-
зити сміття, розчищати дороги від снігу. Тож дякуємо 
Кернел за всебічну підтримку та розуміння!

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

фінансово підтримали ремонт дороги в с. Крутеньке фінансово підтримали ремонт дороги в с. Крутеньке 

(Голованівський  р-н, Кіровоградська обл.)(Голованівський  р-н, Кіровоградська обл.)

Компанія Кернел та Компанія Кернел та 

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

направили кошти на направили кошти на 

ремонт водогону в ремонт водогону в 

с. Чорна Кам’янка с. Чорна Кам’янка 

(Маньківський р-н, (Маньківський р-н, 

Черкаська обл.)Черкаська обл.)
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  ВІДЛУННЯ СВЯТА

МЕЛОДIЯ       ШКIЛЬНОГО ДЗВОНИКА
Осінь в Україні починається з Дня знань, коли стартує новий навчальний рік. Діти йдуть до школи, щоб знову сісти за парти і Осінь в Україні починається з Дня знань, коли стартує новий навчальний рік. Діти йдуть до школи, щоб знову сісти за парти і 

здобувати знання. Всі учні стають старшими на рік, а для першачків та одинадцятикласників Перше вересня — особлива подія. здобувати знання. Всі учні стають старшими на рік, а для першачків та одинадцятикласників Перше вересня — особлива подія. 
Бо для малюків з дитсадочка все відбувається вперше — перший клас, перша вчителька, букварик, перші шкільні будні. Бо для малюків з дитсадочка все відбувається вперше — перший клас, перша вчителька, букварик, перші шкільні будні. 

А для учнів випускних класів цей навчальний рік — останній у шкільному житті.А для учнів випускних класів цей навчальний рік — останній у шкільному житті.

Традиційно в навчальних закладах Кіровоградщини, Черкащини, 
Вінниччини та Одещини День знань відзначали спільно з пред-
ставниками агропідприємств компанії Кернел — «Хлібороб», «Уро-

жай», «Зоря», «Чорна Кам’янка», «Осіївське», «Агросервіс», «Пальміра» 
та Благодійного фонду «Разом з Кернел». Уже декілька років поспіль до 
свята кернелівці презентують подарунки першокласникам. Цьогоріч 
421 першачок зі шкіл регіону одержав від Компанії набори канцелярсь-
кого приладдя. Загальний бюджет витрат склав 115 тис. грн.

НА ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ IЗ ПРИВIТАННЯ 
ПЕРШОКЛАСНИКIВ АГРОПIДПРИЄМСТВА КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ 
ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» ВИТРАТИЛИ ПОНАД 600 ТИС. 
ГРН. НАБОРИ КАНЦЕЛЯРСЬКОГО ПРИЛАДДЯ ОТРИМАЛИ 
УЧНI IЗ СIЛЬСЬКИХ ШКIЛ ВIННИЦЬКОЇ, ЧЕРКАСЬКОЇ, 

КIРОВОГРАДСЬКОЇ, ОДЕСЬКОЇ, ПОЛТАВСЬКОЇ, ХАРКIВСЬКОЇ, 
СУМСЬКОЇ, ЧЕРНIГIВСЬКОЇ, ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ 

ТА ТЕРНОПIЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ.

Цьогоріч мій син Богдан став першокласником. День знань став справжнім святом для нашої родини. Приємно 
вражені були й подарунком від Кернел. І хоча ми, батьки, також готувалися до школи — купували все необхідне 

для навчання, проте зайвою канцелярія для учня ніколи не буває. Тим більше що набір був укомплектований 
дійсно потрібними та корисними речами. Вдячні аграріям за увагу до наших дітей.

Володимир Шевцов, с. Іваньки (Маньківський р-н, Черкаська обл.)

З підприємством «Пальміра» (Кер-
нел) ми маємо гарний досвід співп-

раці. До Першого вересня аграрії пре-
зентували нашим діткам подарункові 
набори. Проте, напевно, найкращим 
подарунком до нового навчального 
року як для дітей, так і для вчителів та 
батьків стали відремонтовані головні 
фасадні східці біля навчального корпу-
су. Компанія спрямувала на цю справу 
45 тис. грн, ще стільки ж виділено з 
районного бюджету. Відтак спільними 
зусиллями вдалося вирішити важли-
ве для нашого навчально-виховного 
комплексу питання. Дякуємо Кернел за 
те, що не залишилися осторонь та 
підтримали проект.

Людмила Бугай, директор Драбівського НВК 

(смт Драбів, Черкаська обл.)

Кернел незмінно піклується про освіту. Ми відчуваємо постійну підтримку 
з боку аграріїв. Так, торік підприємство «Хлібороб» (Кернел) та Благо-

дійний фонд «Разом з Кернел» допомогли з придбанням меблів та спор-
тивного інвентарю. Та й урочистості не минають без участі представни-
ків Компанії. На свято Останнього дзвоника наші випускники отримали 
від Кернел надійні дорожні сумки, а першокласники на День знань —
канцелярське приладдя. Вдячні Кернел за їхні добрі справи.

Анна Безталанна, директор школи с. Троянка (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

На День знань до нашої шко-
ли традиційно завітали пред-

ставники підприємства «Хлібороб» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» з 
подарунками для першокласників, 
яких цьогоріч у нас дев’ятеро. Дітки 
з задоволенням приймали пакунки. 
Зазначу, що Кернел є нашим постій-
ним партнером та помічником. До-
помагають продуктами харчування 
для учнів (зокрема олією та цукром), 
не відмовляють у наданні тран-
спорту, якщо треба відвезти діток 
на змагання чи конкурси. Вітають із 
святами. Сподіваюся, що аграрії і в 
майбутньому працюватимуть з 
думкою про дітей.

Олена Рига, директор школи с. Клинове 

(Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

Для першокласників День знань — важлива подія. Малеча завжди чекає від цього свята чогось надзвичайного, 
того, що запам’яталося б на все життя. Хвилювання, радість, цікавість — ось те, чим зазвичай відрізняється Пер-

ше вересня в нашій школі. Цьогоріч 15 першокласників отримали набори канцелярського приладдя від підприємства 
«Агросервіс» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». До речі, саме цими речами дітки наразі користуються під час уроків, 
і це, гадаю, найкращий показник того, що Компанія вкотре втілила в життя потрібну та корисну справу. Тому хочу 
по-людськи подякувати Кернел за чудову ініціативу.

Ольга Усапенко, вчителька першого класу Жеребківської ЗОШ № 2 (Ананьївський р-н, Одеська обл.)

Щороку в День знань кернелівці дарують нашим першокласникам 
корисні презенти. Не став винятком і 2017-й. Троє першачків отри-

мали канцелярське приладдя від Компанії. Крім того, підприємство 
«Хлібороб» (Кернел) регулярно допомагає нам у вирішенні питань бла-
гоустрою — вивезенні сміття тощо. За потреби надає транспорт. А ще 
виділяє кошти на поточні ремонти, організовує екскурсії для учнів. 
Добре мати поруч такого помічника, як Кернел.

Наталія Шевчук, директор школи с. Наливайка (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

Урочиста лінійка у День знань Урочиста лінійка у День знань 

у Драбівському НВК у Драбівському НВК 

(смт Драбів, Черкаська обл.)(смт Драбів, Черкаська обл.)

Першачки зі школи с. Вікторівка Першачки зі школи с. Вікторівка 

(Маньківський р-н, Черкаська обл.) дякують (Маньківський р-н, Черкаська обл.) дякують 

Кернел за корисне канцелярське приладдяКернел за корисне канцелярське приладдя

Першокласники школи с. Межирічка (Голованівський р-н, Першокласники школи с. Межирічка (Голованівський р-н, 

Кіровоградська обл.) отримали подарунки від компанії Кіровоградська обл.) отримали подарунки від компанії 

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

Свято Першого вересня у с. Осіївка (Бершадський р-н, Свято Першого вересня у с. Осіївка (Бершадський р-н, 

Вінницька обл.) проходило за участю представників Вінницька обл.) проходило за участю представників 

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

Віталій Вікторович Болюк
 Посада: Посада: інженер з автотранспорту на інженер з автотранспорту на 

підприємстві «Пальміра» (Кернел)підприємстві «Пальміра» (Кернел)

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: 7 років 7 років

«Отримавши диплом інженера-будівельника, працю-
вав у господарстві с. Кропивна (Золотоніський р-н,

Черкаська обл.). Після реорганізації ми приєдналися 
до підприємства «Пальміра» (Кернел). Відтоді я роз-

почав свій професійний шлях у Компанії на позиції інже-
нера з газопостачання. Цьогоріч переведений на посаду 

інженера з автотранспорту. Наразі відповідаю за організацію 
страхування транспорту, проведення вчасного технічного обслу-

говування та гарантійних сервісних ремонтів, за оформлення дозвільних документів на пере-
везення небезпечних вантажів, навчання водіїв тощо. У межах виконання завдань доводиться 
постійно контактувати з державними органами та поліцією. Працювати в Кернел подоба-
ється. Поруч молоді та енергійні колеги, команда професіоналів, а це одна із запорук отри-
мання високих показників. Проте в житті завжди є до чого прагнути. Бо з цього й починається 
успіх — не зупинятися на досягнутому, крокувати вперед та отримувати задоволення від 
справи, якою займаєшся».

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

Ось такi вони, професiонали своєї справи — працiвники агропiдприємств Кернел, якi стоять на вартi перемог та досягнень, а вiдтак i 
прибутковостi Компанiї. Керiвництво Кернел переконане, що кожен працiвник має необхiднi здiбностi для того, щоб побудувати достойну 

кар’єру в улюбленiй Компанiї.

«Після закінчення Первомайського політех-
нічного інституту за спеціальністю «Інженер 
механічних двигунів внутрішнього згорання» 
деякий час працював трактористом у агро-
формуванні регіону. Згодом випала можли-
вість попрацювати на підприємстві «Хлібороб» 
(Кернел), де була відкрита вакансія інженера, 
пізніше обійняв посаду інженера з експлуатації. 
Цьогоріч став головним інженером підприємства. 
Наразі зона моєї відповідальності — це організація ре-
монтів техніки, закупка запчастин, контроль за виконанням бюджету. Наша служба 
забезпечує безперебійну роботу техніки в полях, а це в с/г процесі надважливо, тому 
намагаємося виконувати все вчасно та якісно. Успіхом вважаю те, що працюю в най-
більшій аграрній  Компанії України й разом зі своєю командою показую доволі високі 
результати».

Віктор Валерійович БучкоВіктор Валерійович Бучко
 Посада: Посада: головний інженер на підприємстві головний інженер на підприємстві 

«Хлібороб» (Кернел)«Хлібороб» (Кернел)

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

  НОТКА ДУХОВНОСТІ

У ПОКРОВСЬКIЙ ЦЕРКВI ЗАВЕРШУЮТЬСЯ 
РЕСТАВРАЦIЙНI РОБОТИ

Одним із напрямів соціальної політики 

агропідприємств компанії Кернел 

та БФ «Разом з Кернел» є підтримка 

сфери духовності в підопічних селах. 

Йдеться про фінансування проектів 

із ремонту та реставрації церков, 

надання коштів для відзначення 

престольних свят, придбання 

інвентарю для проведення 

богослужінь тощо.

У  вересні підприємство «Відродження» (Кернел) спільно з 
Благодійним фондом направили майже 44 тис. грн для 
проведення ремонтних робіт у Покровській церкві с. Ло-

зова (Шаргородський р-н, Вінницька обл.). Голова села Ольга 
Станіславівна Гринчак повідомляє, що ці кошти будуть спря-
мовані на реставрацію куполів.

Торік розпочався капітальний ремонт приміщення святині. 
Адже з часом стан споруди дещо погіршився та вимагав по-
кращення. Проект фінансово підтримали чимало спонсорів, 
партнерів, небайдужих людей та організацій. Благодійні вне-
ски збирали також серед жителів села.

— Приємно, що до такої потрібної справи долучилися чи-
мало помічників, — коментує Ольга Гринчак. — За порівняно 
короткий період ми змогли виконати левову частину заплано-
ваних робіт. І, гадаю, незабаром оновлена Покровська церква 
відчинить свої двері для парафіян.

Що стосується співпраці з компанією Кернел та БФ «Ра-
зом з Кернел», то тут наша співрозмовниця уточнює, що аграрії 
нещодавно розпочали обробляти землю на території сільради. 
Проте початок співробітництву покладено.

— Громада дякує Кернел за фінансову участь у реставра-
ції церкви, — резюмує Ольга Станіславівна, — Сподіваємося, 
у майбутньому ми разом із новим орендарем продовжимо вті-
лювати в життя важливі для місцевих мешканців проекти. Адже 
в сьогоднішніх непростих умовах вкрай важливо мати надійних 
і стабільних помічників, які допомагали б у покращенні благо-
устрою та інфраструктури сільських територій.

З IСТОРIЇ

Підприємство «Відродження» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» направили Підприємство «Відродження» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» направили 

кошти для проведення реставраційних робіт у Покровській церкві кошти для проведення реставраційних робіт у Покровській церкві 

с. Лозова (Шаргородський р-н, Вінницька обл.)с. Лозова (Шаргородський р-н, Вінницька обл.)

Покровська церква є одним 
із найстарших храмів Вінниччини. 
Красива архітектурна композиція 
й давня історія будівлі створюють 
навколо церкви ореол таємничос-
ті й побожності. Головна лозівська 
пам’ятка відкрита для парафіян з усіх 
куточків країни. Церква розташова-

на в самому центрі села Лозова. Місцеві 
жителі часто відвідують храм, особливо 
багато людей збирається тут у святкові 
дні. Будівництво храму завершилося на 
початку XVIII століття. Тоді це була церк-
ва, що самотньо й гордо височіла над 
навколишніми будівлями. Зараз на місці 
колишнього невеликого будинку виріс 
цілий храмовий корпус, проте зовнішній 
вигляд усіх приміщень витриманий в од-

ному стилі, що візуально гармонізує та 
врівноважує композицію. Особливо слід 
відзначити ідеальні пропорції будівлі, за-
вдяки яким невідомому архітектору вда-
лося передати величну красу храму. За 
традицією поруч із церквою встановлена 
триярусна дзвіниця. Також на території 
дубового храму стоїть кам’яний обеліск 
у формі хреста. Пам’ятник зведено на 
честь скасування кріпацтва в 1865 році.
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  ДОБРИЙ ГОСПОДАР

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ НЕ ЛИШЕ ВИРОСТИТИ, А Й ЗБЕРЕГТИ
Щойно закінчується збір урожаю, виникає питання, як і де його зберігати протягом зими, адже на вирощування фруктів та овочів Ви витратили багато часу й сил, 

розраховуючи, що взимку зможете насолодитися плодами своєї праці. При дотриманні простих правил можна домогтися тривалого зберігання зібраного врожаю, і то так, 

аби фрукти й овочі якомога довше не втратили свого смаку та корисних властивостей. Про те, як правильно зберігати врожай узимку, де краще тримати коренеплоди, у 

яких умовах і скільки можна зберігати ті чи інші овочі, — далі у нашому матеріалі.

Морква

 Підготовка до зберігання. Викопувати моркву краще ви-
лами, щоб на плодах було якомога менше пошкоджень. Із ви-
копаної моркви зрізають бадилля й залишають коренеплоди на 
два тижні в затінку просихати при температурі 10-14 ºC. Протя-
гом цього часу у вас буде можливість визначити, яка моркви-
на зіпсована, і видалити її із загальної маси, призначеної для 
зберігання. Перед закладанням на зберігання коренеплоди 
опускають на півгодини у слабкий розчин марганцівки й потім 
дають їм висохнути. У дерев’яні ящики насипають шар річко-
вого піску завтовшки 2-4 см, укладають на нього шар моркви, 
потім згори знову насипають шар піску завтовшки 4-5 см, на 
який укладають шар моркви, і так доки не заповниться ящик. 
Коренеплоди в ящиках не повинні торкатися один одного. У 
кожну ємність поміщають не більше 15 кг моркви. Завершується укладання коренеплодів на зимівлю шаром піску. Замість 
піску можна використовувати тирсу або листя горобини.

 Як зберігати. Ящики з піском і морквою опускають у льох. Оптимальними умовами для зберігання вважаються темпе-
ратура 0…+4 ºC і вологість повітря близько 90%. Якщо температура вища, морква починає рости. Іноді моркву зберігають 
по 50 кг у щільних мішках із поліетилену, які не зав’язують, щоб уникнути утворення конденсату. Зберігання коренеплодів 
до весни у свіжому й соковитому стані здійснюють ще одним способом: у десятилітрове відро, до половини заповнене гли-
ною, доливають 4 л води, ретельно перемішують її з глиною і залишають на півдоби, потім знову додають воду, перемішу-
ють із глиняним розчином і дають настоятися вже добу, щоб суміш набула консистенції сметани. Шар моркви викладають у 
дерев’яну коробку, застелену поліетиленом, і заливають глиняним розчином, потім викладають наступний шар, який знову 
покривають рідкою глиною — цей спосіб консервує моркву, зберігаючи її зовнішній вигляд і смакові якості.

Буряк
 Підготовка до зберігання. Перед закладанням на 

зимівлю у буряків обрізають гичку, залишаючи лише 
2-3 сантиметри черешків, а також центральну розетку 
дрібного листя, потім коренеплоди складають рядами в 
ящик на пісок, пересипаючи кожен ряд шаром піску, тир-
си або торфу, як це роблять із морквою.

 Як зберігають. Ящики з посипаними піском (торфом, 
тирсою) буряками зберігають у погребі при температурі 
+2-3 ºC й вологості повітря 80-85%, зробивши в них не-
великі отвори і встановивши на підставку заввишки 15-
20 см. Не присувайте ящики впритул до стіни — повітря 
має циркулювати вільно.

Картопля

 Підготовка до зберігання. Перед тим як за-
кладати на зимівлю картоплю, її потрібно підготу-
вати: просушити протягом декількох днів у затінку, 
під навісом, при гарній вентиляції. Потім бульби 
сортують, відбраковуючи гнилі, зіпсовані та по-
шкоджені, і тільки після цього картоплю у сарай. У 
льох картоплю опускають, коли температура пові-
тря на вулиці опуститься до 3-5 ºC. Якщо це зроби-
ти раніше, вона зарано почне давати паростки.

 Як зберігати. Багато хто тримає картоплю, ви-
сипавши її в погребі на підлогу, проте краще по-
містити бульби в сітчасті ящики або контейнери 
з перфорацією в стінках для вентиляції, щоб до 
картоплин був доступ повітря. Висота такої тари 
повинна бути не більше 1 м, і встановлювати кон-
тейнери слід не на земляну підлогу, а на підставки 
заввишки 15 см. Від ящика до найближчої стіни 
або до іншого ящика витримується відстань не 
менше 20 см. Усі ці заходи вживаються для того, 
щоб повітря надходило до бульб у достатньому 
об’ємі й картопля не гнила. Можна пересипати 
бульб в ящиках сухою тирсою або подрібненим 
листям горобини: тирса вбирає зайву вологу, а 
фітонциди, які виділяє листя, вбивають шкідливі 
мікроби. Зверху ящики з картоплею накривають 
мішковиною, яку в міру накопичення вологи міня-
ють на суху. Під мішковину також можна покласти 
шарами хрін і буряк — від такого сусідства і коре-
неплоди не висохнуть, і картопля не намокне.

Капуста

 Підготовка до зберігання. Для зимівлі підходять вчасно зібрані середньостиглі, середньопізні та пізньостиглі сорти капусти, і 
найкраще збирати капусту з грядки, коли температура повітря на вулиці сягне +5-0 ºC — у цей час всередині головки сповільнюється 
газообмін. Зберігання капусти вимагає попередньої підготовки качанів. Качани прибирають із корінням, сортують, відбираючи тіль-
ки сухі та щільні. Головки, що таким характеристикам не відповідають, а також качани, що мають механічні пошкодження, зберігати 
не можна — вони можуть і самі згнити, і здорові головки заразити гниллю. Некондиційну капусту можна засолити. Перед тим як 
зберігати в підвалі капусту, з неї зрізають верхнє зелене листя та підсушують головки кілька днів на протязі в підвішеному стані.

 Як зберігати. Капусту тримають у підвалі в підвішеному до стелі стані, зв’язавши по два качани. Найкраще зберігати головки 
при температурі близько 0 ºC та дуже високій вологості повітря — майже стовідсотковій. Можна розкласти качани для зберіган-
ня в льоху на полицях або ґратках, видаливши коріння й обгорнувши 
кожну головку папером. Газета для обгортання не годиться, оскільки 
друкарська фарба містить шкідливі речовини. Можна покласти кожну 
головку в целофановий пакет разом із зіжмаканим папером. Узимку 
слід регулярно оглядати качани, що зберігаються, і видаляти листя, 
яке почало гнити. Можна використовувати спосіб попередньої об-
робки капусти глиняною бовтанкою: у розчин глини густиною тіста 
для оладок опускають качани, які потім підвішують у дворі для про-
сушування. Висохлі, оброблені глиною качани переносять у льох, де 
підвішують до стелі. Цікавий спосіб зберігання капусти придумали в 
Росії: у наскрізь продірявлені качани вставляють звичайні пластмасо-
ві бігуді, після чого поміщають капусту в льох або в холодильник, де 
притискають вантажем, який сприяє газообміну. Час від часу вантаж 
піднімають, а потім знову кладуть на капусту.

Цибуля

 Підготовка до зберігання. Збирають цибулю тоді, коли її листя лягає та починає жовтіти. Не чекайте повного всихання листя, 
оскільки можуть початися дощі, а цибуля після них погано зберігатиметься. Після збору цибулини просушують протягом тижня, 
потім обрізають із них пір’я, залишаючи шийку завдовжки 5 см. Протипоказане зберігання цибулі з верхнім шаром луски, а також 

тих цибулин, у яких виросла хоч одна стрілка. Небезпечною ознакою є дрібні 
мушки — якщо вони з’явилися, уважно передивіться цибулини і знайдіть гнилу.

 Як зберігати. Невелику кількість цибулі тримають у коробці з цибулевим 
лушпинням, яке не дасть цибулинам сохнути. Якщо врожай великий, розсип-
те цибулини на підлозі теплого сухого приміщення в один шар і зберігайте їх 
при температурі +18-20 ºC при вологості повітря 60-70%. Можна також три-
мати цибулю у дерев’яних ящиках, сітчастих мішках, у безрозмірних панчохах 
або сплетеною в коси у підвішеному стані, але в цьому випадку листя з цибулі 
не обрізають. Цибулю не можна зберігати в декілька шарів, оскільки від цього 
цибулини запотівають і псуються. Цибулинам, що зберігаються, потрібно за-
безпечити гарну вентиляцію. Ніколи не використовують для зберігання цибулі 
поліетиленові пакети.



ВIТАЄМО!

Газета «У кожен двiр» № 12 (12).
Реєстр. № КВ 22703-12603ПР вiд 12.04.2017 р.
Засновник: ТОВ «Миргородський елеватор».
Редакцiя: Харкiвська обл., Красноградський р-н,
м. Красноград, вул. Жовтнева, 58-а
Редактор: Р. В. Соколов
Для листiв: а/с 148, м. Київ, 01135;
e-mail: u-kozhen-dvir@ukr.net
© «Миргородський елеватор», 2017 р.

Передрук заборонено. 
Вiдповiдальнiсть за змiст реклами  
несе рекламодавець.  
Матерiали, позначенi знаком , публiкуються на 
правах реклами. Усi матерiали, вкладенi у видання, 
є рекламними.  За матерiали, вкладенi у видання без 
оформленої належним чином  згоди видавця, несуть 
вiдповiдальнiсть  поширювач та рекламодавець. 

Вiддруковано: ТОВ «Мега-Полiграф»  
04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14,  
тел. (044) 451-86-70.  
www.mega-poligraf.kiev.ua.  
Замовлення № 56657

Пiдписано до друку 28.09.2017 р.
Загальний наклад 4500 прим.

У кожен

8 29 вересня 2017 року

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

Хлібороб (Кернел)

НАЧАЛЬНИК ГАРАЖА

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

 Повна/неповна вища освіта відповідного 
професійного рівня.

 Наявність посвідчення водія категорії В.
 Досвід роботи — від 2 років на керівній посаді.
 Бажання працювати, відповідальність та 

порядність.

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

Пальміра (Кернел)

ІНЖЕНЕР ІЗ РЕМОНТУ С/Г ТЕХНІКИ

(с. Фарбоване, Київська обл.)
 Вища освіта.
 Досвід роботи інженером с/г техніки не менше 

2 років.

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК

(с. Фарбоване, Київська обл.)
 Наявність посвідчення.
 Досвід роботи не менше 3 років.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

(ВСІ КАТЕГОРІЇ) 

(м. Золотоноша, смт Драбів, Черкаська обл.; 
м. Яготин, Київська обл.)

 Наявність посвідчення водія на вітчизняну та 
імпортну техніку.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА 

(ВСІ КАТЕГОРІЇ) 

(м. Золотоноша, смт Драбів, Черкаська обл.; 
м. Яготин, Київська обл.)

 Наявність посвідчення тракториста.

Контактна особа: Валентина Лісова, тел.: (067) 511-95-01

ШАНОВНI ОРЕНДОДАВЦI КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ!
Повідомляємо Вам про те, що 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!

10 жовтня день народження відзначатиме 
ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ СИРОТА 

із с. Перегонівка (Голованівський р-н, 
Кіровоградська обл.)

Дозволь тебе сьогодні привітати,
Бо день такий буває раз на рік,

Здоров’я, щастя щиро побажати,
На все життя, на довгий-довгий вік!

До сотні літ дожить без горя і журби,
Від гір, від сонця, від калини

Всіх благ земних — з роси й води
Бажаємо тобі всі ми!

З любов’ю, бабуся, мама та вся  родина

Колектив підприємства «Хлібороб» 
(Кернел) вітає іменинників вересня-жовтня, 

жителів с. Крутеньке (Голованівський р-н, 
Кіровоградська обл.)

9 вересня
РУСЛАНУ МИКОЛАЇВНУ ГУЧОК

11 вересня
НАТАЛІЮ МИКОЛАЇВНУ ВОЛОЩУК

25 вересня
ГАЛИНУ АНАТОЛІЇВНУ КРИВОРУЧКО

2 жовтня
ЛІДІЮ ДМИТРІВНУ БЕЗНОСКО

19 жовтня
ОЛЬГУ АНДРІЇВНУ ЛАМПІЦЬКУ

У незбагненному цім світі,
Де на долоні все як є — 

Вам День народження привітно
Сьогодні руку подає.

В цей день Вас щиро привітають
Знайомі, друзі і рідня.

Здоров’я, щастя побажають
І море радості щодня.

Від нас прийміть такий дарунок:
Троянди у рясній росі,

Палкого сонця поцілунок,
Весну у всій своїй красі.

До Вас хай сила вітру лине
На журавлиному крилі.

Хай в Вас живуть душа дитини
І мудрість Матінки-Землі.

Нехай завжди у теплім домі
Чекають люблячі серця.
Бажаємо не знати втоми

Доводить справи до кінця.
А щоб чудове Ваше свято

В душі лишило добрий слід,
Прийміть від нас ось цю присвяту

Й живіть як мінімум сто літ.

16 жовтня славний ювілей відзначатиме 

ОЛЕКСІЙ ЗАХАРОВИЧ ДРАЧУК, 

співробітник підприємства 

«Пальміра» (Кернел)

Хай за плечима 60 — 
Значна й поважна дата!
А Ви все молоді для нас,

Невтомні, лагідні, завзяті!
Бажаємо не знати бід,

Не відати смутку й печалі,
І хай іще багато літ

Вас надихають світлі далі!

З повагою та вдячністю, колектив 

підприємства «Пальміра» (Кернел)

13 листопада день народження 

завітає на поріг 

ІГОРЯ АНДРІЙОВИЧА ШЕВЧУКА 

із с. Перегонівка (Голованівський р-н, 

Кіровоградська 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 любов’ю, вся велика родина

14 жовтня поважну дату відзначатиме 

ФРОСИНА ОЛЕКСІЇВНА БАДАНЮК 

із с. Старі Бабани (Уманський р-н, 

Черкаська обл.)

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

У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас.

Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

З повагою, односельці та колектив 

підприємства «Чорна Кам’янка» 

(Кернел)


