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ДОБРИЙ ГОСПОДАРДОБРИЙ ГОСПОДАР
Знаючи, ЯК ВИБРАТИ ХОРОШУ 

МОЛОЧНУ КОРОВУ, можна з 
перших днів отримувати відмінні 

надої. Звісно, тварина повинна 
бути схильна до високої про-

дуктивності генетично, мати міцне 
здоров’я, відповідну статуру, бути 

молодою й активною. У нашому 
матеріалі — поради для тих, хто 

планує придбати корову.

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 19 (19)
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Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел»

БЛАГОУСТРIЙЗ ДУМКОЮ ПРО ДIТЕЙ
У багатьох сільських школах 
одним з актуальних питань є 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЯКІСНОГО, 
А ГОЛОВНЕ — БЕЗОПЛАТНОГО 

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ. Аграрії 
систематично виділяють кошти 

на придбання необхідних 
продуктів харчування. 

Крім того, Компанія дбає про 
забезпечення комфортних умов 

навчання для учнів.

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
Цьогоріч приготування 3 кг салату олів’є коштуватиме українцям приблизно 127,5 грн. За рік 

головний новорічний салат подорожчав на 26,5 грн, або на понад 26%.

Дорогi читачi!
Ще один рік нашої з Вами спільної роботи 

добігає кінця. На дворі грудень, а це означає, 
що пройдено черговий етап, отримано чимало 
позитивних результатів. Але ми переконані, 
що ще більше задуманого спільно з агропід-
приємствами компанії Кернел та Благодійним 
фондом «Разом з Кернел» вдасться втілити в 
життя в майбутньому. А зараз — розповімо про 
те, як минув останній місяць осені у підопічних 
селах компанії Кернел на Черкащині, Кірово-
градщині, Вінниччині, Миколаївщині, Київщині.

Спершу хотілося б обговорити один із 
найважливіших напрямків співпраці агропід-
приємств Кернел з орендодавцями — виплату 
орендної плати. Адже кернелівці у своїй діяль-
ності керуються єдиним правилом: інтереси 
пайовиків завжди мають залишатися у пріори-
теті. Про те, як оцінюють співпрацю з оренда-
рем жителі підопічних сіл, читайте на шпальтах 
газети.

Тепер детальніше про добрі справи 
Компанії, реалізовані з думкою про дітей. Не-
щодавно за фінансової участі підприємства 
«Хлібороб» (Кернел) та Благодійного фонду 
покращено харчування учнів школи с. Молдов-
ка (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.). 
Не менш плідні результати співпраці з керне-
лівцями — у шкіл сіл Суха Балка (Доманівський 
р-н, Миколаївська обл.), Кальниболота (Ново-
архангельський р-н, Кіровоградська обл.) та 
Мар’янівка (Арбузинський р-н, Миколаївсь-
ка обл.). Підприємства «Злагода» (Кернел), 
«Вісла» (Кернел), «Кочубій» (Кернел) спільно з 
БФ «Разом з Кернел» допомогли їм придбати 
необхідні матеріали для проведення ремонт-
них робіт.

Продовжила Компанія сприяти громадам 
сіл регіону і в упорядкуванні доріг. У минулих 
випусках ми неодноразово розповідали про 
те, як аграрії допомагали покращувати стан 
дорожнього покриття у селах регіону. Наразі 
пропонуємо Вашій увазі подібні проекти, які 
пройшли на території Клинівської (Голованів-
ський р-н, Кіровоградська обл.) та Байталь-
ської (Ананьївський р-н, Одеська обл.) сільрад 
за фінансування підприємств «Хлібороб» (Кер-
нел) та «Агросервіс» (Кернел).

Крім того, завдяки коштам від Компанії 
проведено ремонт у відділенні зв’язку с. Кор-
жова (Уманський р-н, Черкаська обл.). Релі-
гійна громада с. Антонівка (Тальнівський р-н, 
Черкаська обл.) отримала від Кернел не менш 
приємний подарунок — ікону та позолоту для 
іконостасу. Також надано фінансову підтрим-
ку громаді Кобриново-Гребельської сільради 
(Тальнівський р-н, Черкаська обл.) для виго-
товлення нового генерального плану сіл.

Традиційно кернелівці разом із мешкан-
цями Лисичої Балки (Катеринопільський р-н, 
Черкаська обл.) та Скосарівки (Миколаївсь-
кий р-н, Одеська обл.) відзначили Дні наро-
дження сіл.

Також Ви знайдете у номері чимало ціка-
вої та потрібної інформації, вакансії агропід-
приємств Кернел, а також історії тих, хто будує 
свою кар’єру в Компанії.

Тож запрошуємо у цікавий вир новин та 
подій!

Ще раз дякуємо Вам за довіру! 
Позитиву, казкового настрою, 
миру в серцях та в усій Україні!

На території Клинівської 
(Голованівський р-н, 

Кіровоградська обл.) і Байтальської 
(Ананьївський р-н, Одеська обл.) 

сільрад ЗА ФІНАНСОВОЇ УЧАСТІ 
КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ ТА БФ 

«РАЗОМ З КЕРНЕЛ» ПРОВЕДЕНО 
РЕМОНТИ ДОРІГ. Кернелівці 

витратили на впорядкування   
транспортних артерій понад 

1 млн грн.

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

ЗОКРЕМА, ПРОТЯГОМ 2017-ГО ПОДОРОЖЧАЛИ

 Картопля Морква Цибуля
Ковбаса 
варена

Яйця

Збільшення 
вартості 

(до відповідно-
го періоду 
2016 року) 

18% 64% 19% 31% 22%

Актуальна 
ціна

5,8 
грн/кг

6,4 
грн/кг

5 
грн/кг

74,8 
грн/кг 

23,8 
грн 

за десяток 
За матеріалами fakty.ictv.ua

 З ПЕРШИХ УСТ

ЯК АГРОПIДПРИЄМСТВА 
КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ 

РОЗРАХОВУВАЛИСЯ ЗА ПАЇ
Вчасний та комфортний 

розрахунок за 

паї завжди був і 

залишається для 

агропідприємств 

компанії Кернел у 

пріоритеті. Адже 

пайовик — це передусім 

партнер, з яким треба 

чесно та відкрито 

будувати відносини, 

виконувати всі 

домовленості, зазначені 

в укладених договорах 

оренди.

Цьогоріч агропідприєм-
ства Кернел Кірово-
градщини, Черкащини, 

Вінниччини, Одещини, Мико-
лаївщини та Київщини вкотре 
створили умови для того, щоб 
кожен пайовик відчув усі пере-
ваги співпраці з Компанією. Так, 
станом на 1 грудня кернелівці 
завершують розрахунок за паї.  
Детальніше про свої вражен-
ня нам розповіли орендодавці 
Кернел.

стор.
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Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект щодо медичної реформи, яка стартує вже з 

наступного року. Реформа передбачає запровадження нової моделі фінансування системи охорони 

здоров’я — перехід від фінансування медзакладів згідно з кошторисом до оплати державою 

фактично наданої медичної допомоги конкретній людині.
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МЕДИЧНА РЕФОРМА: 
що змiниться з 2018 року

«Гроші йтимуть за пацієнтом»: людина звертається в медичний заклад до конкретного лікаря за допомогою, 
а держава перераховує кошти в медзаклад, у якому працює лікар, або безпосередньо лікарю, якщо він 
має власну практику.

У 2018 році нова модель фінансування охорони здоров’я запроваджується на первинній ланці меддопомоги —
за нею працюватимуть сімейні лікарі, терапевти, педіатри.

На інших рівнях — вторинному (спеціалізованому) та третинному (високоспеціалізованому) — вона буде за-
проваджена поступово до 2020 року. Жодних змін у медичному обслуговуванні людей на цих ланках (у лікарів-спе-
ціалістів, у лікарнях, спеціалізованих медзакладах) з наступного року не відбудеться.

Як відбудеться перехід на нову систему фінансування меддопомоги, 
яку надають сімейні лікарі, терапевти, педіатри?

Буде створено Національну службу здоров’я 
(спеціальний орган виконавчої влади), яка перерахо-
вуватиме бюджетні кошти медичним закладам та лі-
карям-ФОПам за надання меддопомоги людям. НСЗУ 
укладе угоди з усіма медичними закладами й гарантує 
фінансування відповідно до кількості пацієнтів, яким 
у цих закладах надають меддопомогу. Фінансування 
проводитиметься на умовах попередньої оплати.

Людині потрібно буде обрати свого сімейного 
лікаря, терапевта, педіатра та підписати з ним угоду 
на медичне обслуговування. Медичний заклад, лі-
кар-ФОП повідомляє НСЗУ про кількість пацієнтів, з 
якими підписано угоди. НСЗУ перераховує їм кошти 
за обслуговування громадян згідно зі встановленими 
тарифами.

Фінансування медичної допомоги через НСЗУ 
забезпечить головне — єдині стандарти надання 
меддопомоги та рівний доступ до медичних послуг 
для кожного громадянина, незалежно від прописки. 
Саме держава гарантуватиме, що кожному грома-
дянину, який звернеться до сімейного лікаря, буде 
надано допомогу безкоштовно. А лікар гарантовано 

отримає гроші за свою роботу відповідно до встанов-
леного тарифу, незалежно від того, де він працює — у 
великому місті чи сільській місцевості. Фінансування 
поліклініки, де працює лікар, амбулаторії чи лікаря-
ФОПа відбуватиметься з державного бюджету і не 
залежатиме від фінансової спроможності місцевої 
громади чи прихильності місцевих чиновників. Воно 
залежатиме виключно від кількості громадян, яким 
надали допомогу в медзакладах.

У свою чергу, місцеві громади мають усі мож-
ливості для розвитку медичних закладів, адже вони 
залишаються їхніми власниками. Завдяки децентра-
лізації місцеві бюджети мають достатньо коштів для 
того, щоб покращити медичну мережу, створити на-
лежні умови для роботи лікарів, відремонтувати до-
роги до амбулаторій, оплачувати додаткові медичні 
послуги для мешканців громади.

Перехід на нову систему фінансування буде по-
ступовим, на перехідний період частково буде збе-
режено діючу систему фінансування медзакладів —
через субвенцію місцевим бюджетам, як це відбува-
ється зараз.

Що потрібно зробити з 2018 року 
кожному українцю?

З наступного року кожному українцю потрібно буде обрати свого 
сімейного лікаря, терапевта, педіатра й підписати з ним угоду на ме-
дичне обслуговування. Це може бути лікар, який працює в поліклініці, 
амбулаторії, приватній лікарні (якщо вона підписала договір з НСЗУ) 
або має власну практику.

Причому обрати лікаря людина може незалежно від місця своєї 
прописки. Якщо ви вже маєте лікаря, який вас влаштовує, ви можете 
підписати з ним угоду. Якщо ні — запитайте рекомендацій у друзів, 
знайомих або прийдіть до свого дільничного лікаря та поспілкуйтеся 
з ним. Можливо, він вам сподобається. Лікар не має права відмовити 
вам у підписанні угоди, винятком є лише випадки, коли він уже має 
більше 2 тис. пацієнтів.

Ви можете підписати угоду з лікарем під час першого візиту до 
нього. Тривалість часу, упродовж якого потрібно укласти угоду з ліка-
рем, не обмежена. Змінити свого лікаря ви можете в будь-який час, 
якщо знайшли кращого спеціаліста або, наприклад, змінили місце 
проживання.

За що саме на 100% заплатить держава?

Допомога, яку надає сімейний лікар, терапевт, 
педіатр, повністю оплачується державою, для люди-
ни вона є безкоштовною. Якщо лікар вимагає гроші 
від пацієнта, останній має право звернутись зі скар-
гою на лікаря до НСЗУ й піти до іншого спеціаліста.

Допомога лікаря первинної ланки, що повністю 
оплачується державою, включає: консультації лікаря 

необмежену кількість разів, профілактичні огляди, 
базові аналізи, направлення до лікарів-спеціалістів, 
видачу довідок та листів непрацездатності. Окрім 
того, сімейний лікар призначає та виписує рецепти 
на доступні ліки, які можна отримати в аптеці безко-
штовно або з незначною доплатою. Перелік доступ-
них ліків поступово збільшуватиметься.

НА КIРОВОГРАДЩИНI 
МАЙЖЕ НА 33% 
ПОДОРОЖЧАЛИ ЯЙЦЯ
За інформацією Державної служби 

статистики, за рік, з жовтня минулого 

року по жовтень 2017-го споживчі ціни в 

Україні підскочили аж на 14,6%.

На споживчому ринку у вересні 2017 року 
ціни на продукти харчування та безалкогольні 
напої зросли на 2%. Найдорожчими виявили-
ся яйця та сало, ціни підвищилися на 14,9% та 
на 10,2% відповідно.

На 1,3-9% зросли ціни на сало, маргарин, 
м’ясо та м’ясопродукти, кисломолочну про-
дукцію, молоко, сметану, інші продукти хар-
чування, масло, сири, рис, макаронні вироби, 
кондитерські вироби з борошна, хліб.

Ціни на алкогольні напої й тютюнові виро-
би підвищилися на 1,3%. А ось гречана крупа, 
цукор, фрукти й овочі подешевшали на 0,7-
6,5%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 
2,4% здебільшого зумовлене подорожчанням 
пального й мастил на 4,4%.

Разом з тим відбулося здешевлення пе-
ревезень залізничним пасажирським тран-
спортом — на 5,5%.

У сфері зв’язку ціни збільшилися на 0,8%, 
що пов’язано з подорожчанням місцевого те-
лефонного зв’язку на 7,1%.

Як передає Держстат, з початку року ін-
фляція сягнула 11,5%.

ЯКI ПРОДУКТИ СУТТЄВО 
ЗДОРОЖЧАЛИ НА 
ЧЕРКАЩИНI?
Протягом листопада суттєво підскочили 

ціни на молочні продукти, соняшникову 

олію, яловичину.

Упродовж другої декади місяця ціно-
ві тенденції на споживчому ринку соціально 
значущих продовольчих товарів були такими: 

зростання спостерігалося на 17 найменувань 
товарів із 23, що підлягають державному мо-
ніторингу.

За словами Олексія Дорошенка, голови 
Асоціації постачальників торговельних мереж, 
суттєво подорожчало вершкове масло — на 
1,5 грн/кг, або майже на 1%. Відтепер масло 
коштує в середньому 160 грн за 1 кг. У той час 
як світова тенденція — це здешевлення верш-
кового масла. За останній місяць ціна на мас-
ло в ЄС знизилась на 7%.

«Найвищий приріст продемонстрували 
молочні вироби, м’ясо та соняшникова олія —
від 20 до 30 копійок на одному кілограмі або 
літрі. Так, зокрема, соняшникова олія здорож-
чала на 30 копійок за літр, або на 1%. Відтепер 
середня ціна олії складає 33,3 грн/л. Ялови-
чина теж додала в ціні 30 копійок за кілограм, 
або 0,3%. На 20 листопада яловичина з кісткою 
коштує в середньому по країні 112,6 грн за кіло-
грам. На 25 копійок подорожчали кисломолоч-
ний сир і сало, на 20 копійок — курка в тушці, 
молоко та сметана», — зазначив Дорошенко.

В УКРАЇНI РЕКОРДНИМИ 
ТЕМПАМИ ЗРОСТАЮТЬ 
ЦIНИ НА САЛО
Постійно зростаючу ціну на продукт 

порівняли з криптовалютою, вартість якої 

збільшується щогодини.

Ціни на сало сягнули рекордних зна-
чень. Відзначається, що, за даними Держ-
стату України, один кілограм сала в серед-
ині листопада коштував 68,11 грн — це на 
68% більше, ніж на початку року. Ціни на 
сало в Україні ростуть такими неймовірни-
ми темпами, що експерти вже порівнюють 
його з головною світовою криптовалютою —
біткойном, яка теж дорожчає навіть не що-
дня, а щогодини. При цьому, як повідо-
мляється, у деяких регіонах України вар-
тість сала зросла на більш ніж 100%. Так, в 
Одеській області за 11 місяців цей продукт 
подорожчав на 101%, у Миколаївській — 
на 106%.

 ЦІНОУТВОРЕННЯ
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  З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ

ПОКРАЩУЄМО УМОВИ НАВЧАННЯ 
У СIЛЬСЬКИХ ШКОЛАХ

Фактично жоден номер газети «У кожен двір» не обходиться без публікацій про підтримку агропідприємствами 

компанії Кернел та Благодійним фондом «Разом з Кернел» освітніх закладів сіл Черкащини, Кіровоградщини, 

Вінниччини, Одещини, Миколаївщини, Київщини. Компанія систематично направляє кошти на забезпечення 

комфортних умов навчання для сільських учнів. Так, у жовтні за фінансової участі Кернел реалізовано чергові добрі 

справи. Детальніше про це — в інформаційних добірках.

У багатьох сільських школах одним з ак-
туальних питань є організація якісного, 
а головне — безоплатного харчування 

дітей. Адже, якщо учні молодших класів та 
пільгових категорій харчуються за держав-
ний  кошт, то на середню та старшу школу це 
правило не поширюється. Тому керівництво 
навчальних закладів змушене шукати шляхи 
вирішення ситуації. Школі села Молдовка, 
що у Голованівському районі Кіровоград-
щини, у цьому допомагають підприємство 
«Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». 
Аграрії систематично виділяють кошти для 
придбання необхідних продуктів харчування.

— Уже не вперше за фінансової допомоги 
Кернел ми організовуємо якісне харчування 
дітей, — підкреслює директор школи Тетяна 
Миколаївна Таляр. — Справа в тому, що біль-

ша частина учнів у нас харчується за рахунок 
держави, проте є 17 дітей, це, зокрема, учні 
5-11-х класів, які змушені харчуватися влас-
ним коштом. Тому для здешевлення страв у 
шкільному харчоблоці для них та з метою по-
кращення раціону ми вирішили залучити до-
даткові кошти, які покривали б затрати родин.

Так, завдяки фінансовій підтримці Кернел 
ми закуповуємо необхідні продукти — крупи, 
олію, м’ясо-молочні вироби. Цього разу при-
дбаних за кошти Компанії продуктів вистачить 
для харчування дітей до новорічних канікул.

Ми вдячні кернелівцям за розуміння та 
виявлену ініціативу й переконані, що в ново-
му році співпраця в даному напрямку продо-
вжиться, і в нашій шкільній їдальні й надалі все 
буде смачно і, що не менш важливо, — безко-
штовно для дітей.

ВСЕ БУДЕ СМАЧНО!

Не менш плідні результати спів-
праці з кернелівцями отрима-
ли школи сіл Суха Балка (До-

манівський р-н, Миколаївська обл.),
Кальниболота (Новоархангельсь-
кий р-н, Кіровоградська обл.) та 
Мар’янівка (Арбузинський р-н, Ми-
колаївська обл.). Підприємства 
«Злагода» (Кернел), «Вісла» (Кер-
нел), «Кочубій» (Кернел) спільно з БФ 
«Разом з Кернел» допомогли їм прид-
бати необхідні матеріали для прове-
дення ремонтних робіт. Подробиці —
у коментарях.

КОМЕНТАР 

Тетяна Паламар, 
директор Сухобалківської ЗОШ

«Приміщення нашої школи введене 
в експлуатацію ще в 1979 році. На-
разі тут навчається 92 дитини. Зро-
зуміло, що стан будівлі, внутрішні 
локації потребують систематичного 
оновлення. Тому підтримка з боку 
спонсорів та соціально відповідаль-

них підприємств є надважливою 
для нас. Компанія Кернел, розпо-
чавши працювати в нашому селі, від 
самого початку показала себе на-
дійним орендарем та помічником. 
Від кернелівців ми отримали кошти 
для проведення поточних ремонтів. 
Було оновлено шкільну їдальню, 
упорядковано коридори, стадіон, 
ґанок. Ми вдячні Компанії за увагу 
та підтримку. Із задоволенням че-
катимемо в гості представників під-
приємства «Злагода» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» з новорічними 
подарунками». 

КОМЕНТАР 

Тетяна Печенюк, 
директор Кальниболотської ЗОШ

«Донедавна в нашому закладі була 
потреба у спорудженні додаткової 
вбиральні для дітей. Завдяки співфі-
нансуванню — коштам із сільського 
бюджету, від підприємства «Кочубій» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 

проблему вдалося вирішити. Кошти 
від Компанії витрачено на придбання 
цементу, шиферу. Додам, що до Дня 
знань наші першокласники отримали 
в подарунок від кернелівців комплек-
ти сучасних енциклопедій, які стали 
для них незамінними помічниками у 
навчанні. З новим орендарем — ком-
панією Кернел — ми встигли окрес-
лити плани на майбутню співпрацю. У 
найближчій перспективі — реалізація 
проекту з придбання комп’ютерної 
техніки, оскільки наразі наш кабінет 
інформатики обладнаний застарілим 
устаткуванням, ще 2002 року. Споді-
ваємося на подальше розуміння та 
дякуємо за вже надану допомогу».

КОМЕНТАР 

Роман Севастьянов, 
директор Мар’янівської ЗОШ

«За фінансування підприємства 
«Вісла» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел» ми провели капіталь-
ний ремонт у методичному ка-

бінеті школи. Повноцінно осу-
часнили його, поклали новий 
лінолеум, встановили вхідні двері 
тощо. Таких робіт тут не проводи-
лося останні 15 років. Нам дуже 
приємно, що Кернел звернув ува-
гу на таку потребу та направив ко-
шти для реалізації цього проекту. 

Скажу й про те, що з кернелівцями 
ми налагодили гарну комунікацію, 
уже сформовано перспективні на-
прямки співпраці на наступний рік. 
Хочеться побажати аграріям успі-
хів та процвітання. І, звісно, подя-
кувати за підтримку».

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

допомагають школі с. Молдовка (Голованівський  р-н, Кіровоградська обл.) допомагають школі с. Молдовка (Голованівський  р-н, Кіровоградська обл.) 

здешевлювати та покращувати харчування учнівздешевлювати та покращувати харчування учнів

У школі села Кальниболота (Новоархангельський р-н, У школі села Кальниболота (Новоархангельський р-н, 

Кіровоградська обл.) за фінансової участі підприємтсва «Кочубій» Кіровоградська обл.) за фінансової участі підприємтсва «Кочубій» 

(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» споруджено вбиральню(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» споруджено вбиральню

Педагогічний та учнівський колективи Сухобалківської ЗОШ (Доманівський р-н, Педагогічний та учнівський колективи Сухобалківської ЗОШ (Доманівський р-н, 

Миколаївська обл.) дякують компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» за допомогу у Миколаївська обл.) дякують компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» за допомогу у 

проведенні ремонтів шкільного приміщенняпроведенні ремонтів шкільного приміщення

Підприємство «Вісла» (Кернел) Підприємство «Вісла» (Кернел) 

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

проведення капітального ремонту в методичному кабінеті проведення капітального ремонту в методичному кабінеті 

Мар’янівської ЗОШ (Арбузинський р-н, Миколаївська обл.)Мар’янівської ЗОШ (Арбузинський р-н, Миколаївська обл.)

ДОПОМОГА ШКОЛАМ З ПОТОЧНИМИ РЕМОНТАМИ
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  БЛАГОУСТРІЙ

Щомісяця на адресу нашої редакції приходить безліч листів від вдячних жителів підопічних сіл компанії Кернел —

керівників соціальних установ, очільників сільських рад, пайовиків, представників духовенства. І щоразу, 

перечитуючи їх, розумієш, що агропідприємства Компанії дійсно роблять добрі справи на благо розвитку 

населених пунктів, є помічниками у вирішенні багатьох проблем українців.З ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИЗ ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИ

КОМУ ПОТРIБНI СIЛЬСЬКI ШЛЯХИ, АБО ЯК КЕРНЕЛ 
ПРОДОВЖУЄ РЕМОНТУВАТИ ДОРОГИ 

Новини в українському селі розлітаються швидко. Тому, коли на території Клинівської (Голованівський р-н, 

Кіровоградська обл.) та Байтальської (Ананьївський р-н, Одеська обл.) сільрад розпочалися ремонти доріг, місцеві 

жителі добре знали, кому дякувати за цю справу. Саме компанія Кернел спільно з Благодійним фондом «Разом 

з Кернел» профінансували ці проекти. Компанія витратила на упорядкування транспортних артерій у вказаних 

населених пунктах понад 1 млн грн.

НЕХАЙ ДОБРО ПОВЕРТАЄТЬСЯ СТОРИЦЕЮ!
«Три роки тому громада нашого села Антонівки, що в Тальнівському 

районі Черкащини, вирішила створити осередок духовності. Оскільки ді-
ючої церкви у нас не було, а щоб розпочати будівництво святині з нуля, 
потрібні були великі кошти, зупинилися на задумі обладнати релігійну 
кімнату для проведення богослужінь. Звичайно, на мінімальні пожертви 
прихожан, які є здебільшого пенсіонерами, створити навіть те, що має-
мо зараз, було непросто. Але наші потреби щодня зростають, як і ціни 
на товари. Тому будь-яка допомога завжди вітається. Нещодавно підпри-
ємство «Айова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» презентували нам при-
ємний подарунок — ікони та позолоту для іконостасу. І вже 21 листопада, 
у День архістратига Михаїла, на престольне свято села служба проходила 
з обновками від аграріїв. Велика подяка Компанії! Нехай усе добро повер-
тається до Вас сторицею!

З повагою, Катерина Сивуненко, 

жителька с. Антонівка (Тальнівський р-н, Черкаська обл.)

ПОДЯКА ЗА ПIДТРИМКУ
«Сьогодні до складу Кобриново-Гребельської  сільської ради Тальнівського району Черкаської області входять два населених пункти. Нещо-

давно виникла потреба у виготовленні  нового генерального плану сіл сільради. Відповідно до умов у нього мають бути включені ті території, які 
раніше перебували в розпорядженні Держземкадастру й фактично знаходилися  за межами сіл.  Мається на увазі земля під кладовищами, арте-
зіанською свердловиною тощо. Зозуміло, що загальна вартість проекту — це сотні тисяч гривень. Тому ми звернулися до спонсорів, орендарів, 
соціально відповідальних підприємств з проханням по можливості фінансово долучитися до справи. Певну частину коштів було направлено з 
сільського бюджету. На запит з-поміж багатьох інших відгукнулося підприємство «Айова» (Кернел). До весни плануємо завершити перший етап 
розробки генплану, що включає аерофотозйомку. Громада щиро вдячна всім, хто не залишився осторонь. Що стосується Кернел, то на співпра-

РЕМОНТ ВIДIЛЕННЯ 
ЗВ’ЯЗКУ — 
ПРОВЕДЕНО!

«Після того як приміщення відді-
лення зв’язку нашого села було пере-
ведено на баланс сільради, ми виріши-
ли створити тут комфортні умови для 
відвідувачів. Адже будівля потребувала 
капітального ремонту. Водночас місце-
ві мешканці звикли звертатися сюди за 
різноманітними послугами — здійсни-
ти комунальні платежі, одержати листи 
чи бандеролі, свіжі друковані видання 
тощо. Підтримали таку ідею й представ-
ники підприємства «Чорна Кам’янка»
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». На 
проведення ремонтних робіт, придбан-
ня всіх необхідних матеріалів вони ви-
ділили майже 29 тис. грн. У результаті 
будівлю повністю оновлено. За це гро-
мада дякує Кернел. Аграрії завжди три-
мають руку на пульсі наших потреб. Ви-
діляють кошти на ямкові ремонти доріг 
і благоустрій, допомагають установам 
соціальної сфери — освіті, медицині. 
Головне, проекти, реалізовані за фі-
нансування Компанії, завжди важливі, а 
допомога — дієва».
З повагою, Григорій Комісар, голова Коржівської 

сільради (Уманський р-н, Черкаська обл.)

Святкове богослужіння в церкві Святкове богослужіння в церкві 

с. Антонівка (Тальнівський р-н, с. Антонівка (Тальнівський р-н, 

Черкаська обл.) Черкаська обл.) 

в День архістратига Михаїлав День архістратига Михаїла

КОМЕНТАР 

Наталя Греденюк, голова Байтальської 
сільради

«Не один рік поспіль нашу гро-
маду турбувало питання якості 
дорожнього покриття на шляху 
місцевого значення обласного під-
порядкування Точилове — Байтали —
Жеребкове. За більше ніж де-
сять років без ремонту воно стало 
фактично непридатним та небез-
печним для пересування, брущат-
ка геть повибивалася. Оскільки з 
сільського бюджету ми не маємо 
права використовувати кошти на 
ремонт цієї дороги, то вимушені 
були звернутися за підтримкою 
до спонсорів та соціально відпо-
відальних підприємств. Одним із 
тих, хто прийшов на допомогу та 
виділив майже 200 тис. грн для 
впорядкування дороги (підсипки 
щебеневою сумішшю), стало під-
приємство «Агросервіс» (Кернел)
та БФ «Разом з Кернел». Наголошу, 
що з Компанією ми давно налаго-
дили тісну співпрацю. Кернелівці 
не оминають увагою освітню сфе-
ру — допомагають у ремонтах шкіль-
них приміщень, направляють кошти 
на оздоровлення, вітають учнів з 
новорічними святами, Днем знань. 
Дякуємо аграріям за добро!»

КОМЕНТАР 

Надія Комаха, секретар Клинівської сільради

«Підприємство «Хлібороб» (Кер-
нел) та БФ «Разом з Кернел» щоро-
ку  допомагають нам приводити до 
ладу дорожнє покриття сільських 
вулиць. Цьогоріч завдяки коштам 
від Компанії (у сумі 830 тис. грн) 
нам вдалося провести ямковий ре-
монт, укласти асфальт на частині 
центральної вулиці села та під’їз-
них шляхах. Це значна допомога, 
адже фінансування на такий проект 
у сільській скарбниці віднайти було 
непросто. Тому вся громада щиро 
вдячна Кернел за таку вагому до-
помогу. Та й взагалі, якщо у нас ви-
никає якась проблема, то саме кер-
нелівці завжди приходять на поміч, 
не залишаються осторонь. Це сто-
сується, зокрема, підтримки освіти, 
медицини, інфраструктури. Бажаю 
кожному селу по такому орендарю, 
як Кернел. 

Нагадаємо, раніше за фінансування підприємства «Хлібороб» компанії 

Кернел та Благодійного фонду «Разом з Кернел» покращено стан дорож-

нього покриття на Голованівщині, зокрема в селі Клинове, дороги від Кли-

нового до Грузького та на центральній вулиці села Троянка. Також пройшли 

ремонти шляхів у селі Перегонівка, Крутеньке й масштабний ремонт тран-

спортного сполучення між селами Межирічка та Наливайка. Кернел витратив 

на вищевказані проекти 3,5 млн грн.

Громади Клинівської (Голованівський р-н, Громади Клинівської (Голованівський р-н, 

Кіровоградська обл.) та Байтальської Кіровоградська обл.) та Байтальської 

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

вдячні компанії Кернел та БФ «Разом з вдячні компанії Кернел та БФ «Разом з 

Кернел» за відремонтовані дорогиКернел» за відремонтовані дороги

цю з цим орендарем ми покладаємо чимало сподівань. Переконаний, що 
разом у нас усе вийде!»
З повагою, Володимир Муляр, голова Кобриново-Гребельської сільради (Тальнівський р-н, 

Черкаська обл.)
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  З ПЕРШИХ УСТ

ЯК АГРОПIДПРИЄМСТВА КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ 
РОЗРАХОВУВАЛИСЯ ЗА ПАЇ

Уже кілька років поспіль компанія Кернел доводить, що в сучасних умовах агробізнес може працювати якісно та 

прозоро. Це відчувається в кожному напрямку діяльності кернелівських агропідприємств, зокрема і в співпраці з 

орендодавцями — власниками земельних наділів.

Вчасний та комфортний роз-
рахунок за паї завжди був і 
залишається для кернелівців 

у пріоритеті. Адже пайовик — це 
передусім партнер, з яким треба  
чесно та відкрито будувати відно-

сини, виконувати всі домовленості, 
зазначені в укладених договорах 
оренди.

Цьогоріч агропідприємства 
Кернел Кіровоградщини, Черкащи-
ни, Вінниччини, Одещини, Миколаїв-

щини та Київщини вкотре створили 
умови для того, щоб кожен пайо-
вик відчув усі переваги співпраці з 
Компанією. Так, станом на 1 грудня 
Кернел завершує розрахунок за паї 
з орендодавцями регонів.

Традиційно використовується 
індивідуальний підхід. Розрахунок 
проводиться коштами або продукці-
єю — залежно до бажання пайовиків 
і тих договірних відносин, що пропи-
сані в укладених угодах. Так, виплата 

орендної плати коштами вже склала 
майже 95 млн грн, у натуральному 
вигляді (продукцією) розрахунок 
проведено на суму 5,5 млн грн, ви-
плата ОП авансом становить понад 
31 млн грн. 

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ВРАЖЕННЯ ВІД СПІВПРАЦІ — У КОМЕНТАРЯХ ОРЕНДОДАВЦІВ АГРОПІДПРИЄМСТВ КЕРНЕЛ

Пайовики агропідприємств Кернел з Кіровоградщини, Миколаївщини, Черкащини, Пайовики агропідприємств Кернел з Кіровоградщини, Миколаївщини, Черкащини, 

Одещини, Вінниччини та Київщини отримують орендну платуОдещини, Вінниччини та Київщини отримують орендну плату

КОМЕНТАР 

Галина Юрченко, пайовик підприємства «Хлібороб» (Кернел), с. Перегонівка

«Цьогоріч плату за паї, які ми здаємо в оренду Кернел, як за-
вжди, видали вчасно та у зручній формі. Для нашої родини 
найвигіднішим варіантом було взяти зерно пшениці. Воно 
видавалося в мішках, розвозилося по дворах. Більш того, 
тим пайовикам, хто мав потребу завезти отримане збіжжя на 
млин до с. Клинового для переробки на борошно, Компанія 
надавала безкоштовний транспорт. Та й якість збіжжя була, 
як на мене, ідеальною. Також важливою є допомога в обро-
бітку присадибних ділянок, яку кернелівці надають пайови-
кам. Крім того, аграрії приділяють значну увагу покращенню 
умов життя в селі — ремонтують дороги, підтримують соці-
альні установи. Дякуємо підприємству «Хлібороб» (Кернел) 
за людяність і турботу».

КОМЕНТАР 

Анатолій Сосенко, пайовик підприємства «Чорна Кам’янка» (Кернел), 
с. Чорна Кам’янка

«Якби всі орендарі працювали настільки стабільно та відпо-
відально, як Кернел, то українському селу жилося б у декілька 
разів краще. Цьогоріч відповідно до умов, зафіксованих у мо-
єму договорі оренди, в рахунок плати за пай я мав можливість 
широкого вибору продукції. Також підприємство підсобило в 
обробітку городу. Але головне в тому, що видачу продукції на 
пай було організовано на найвищому рівні, все добре та чітко 
продумано. Пам’ятаю, при колгоспі всі клопоти з отримання 
продукції лягали на плечі селянина. А тут працівники допо-

могли розфасувати, повантажити на транспорт, який, до речі, 
також організували безкоштовно, та завезти до двору. На все 
про все — не більш ніж півгодини. Ось що означає турбота 
про пайовика, увага до селян. Для нашого села присутність 
такого орендаря — це насправді подарунок долі. Дякую кер-
нелівцям! Процвітання та добробуту Вам!»

КОМЕНТАР 

Марина Таргонська, пайовик підприємства «Кочубій» (Кернел), с. Любисток

«Оскільки я проживаю за кількадесят кілометрів від села, де 
маю паї, які належали ще моїм батькам і які я згодом пере-
оформила на себе, для мене алгоритм співпраці, який за-
пропонував Кернел, є найоптимальнішим. У рахунок паю 
отримувала кошти, і показовим є те, що Компанія виплати-
ла їх завчасно, раніше терміну, зазначеного в договорі. Я 
написала заяву, і через деякий час мені передзвонили, що 
вже можна отримати готівку, жодної зайвої тяганини. Одним 
словом, молодці!»

КОМЕНТАР 

Ірина Цабій, пайовик АФ «Кочубій» (Кернел), с. Кальниболота

«Співпрацею з новим орендарем моя родина повністю за-
доволена. У рахунок паю отримували кошти. Вважаю, що 
саме така форма розрахунку є сьогодні найвигіднішою для 
селянина. За отриману готівку можна придбати все необ-
хідне збіжжя для домашнього господарства на свій смак. 
Ще дуже до вподоби, що, окрім вчасної та комфортної ви-
плати орендної плати, Компанія дає можливість отримати її 
авансом за умови виникнення певних обставин, наприклад 

необхідності лікування. А ще аграрії допомагають школі, 
амбулаторії, підтримують благоустрій. Дякую Кернел, спо-
діваємося, що Компанія й надалі піклуватиметься про своїх 
орендодавців та села».

КОМЕНТАР 

Лідія Кононенко, пайовик підприємства «Осіївське» (Кернел), с. Осіївка

«На роботу Компанії в селі наша родина не має жодних нарі-
кань. Для селянина важливо, щоб оплата за паї проводилася 
вчасно, продукція була якісною, щоб орендар допомагав у 
вирішенні різноманітних питань і проблем, особливо це сто-
сується стареньких людей, самотніх пенсіонерів. У Кернел 
усіх цих правил дотримуються. Тут намагаються використа-
ти індивідуальний підхід до кожного пайовика. Маємо пев-
ний вибір продукції у рахунок орендної плати. А ще аграрії 
допомагають сільській освіті — нещодавно профінансували 
ремонти у школі, де навчається мій син. Звісно, кожен із нас 
сподівається на покращення, тому хотілося б, щоб у май-
бутньому умови співпраці ставали ще вигіднішими для нас. 
Впевнена, що так і буде!»

КОМЕНТАР 

Тетяна Бабченко, пайовик підприємства «Зоря» (Кернел), с. Радчиха

«Розпочну зі слів подяки на адресу Компанії. Адже цьогоріч 
ми вкотре переконалися, що обрали правильного орендаря. 
Вибір продукції на пай був широкий. На току все фасувалося 
в мішки, організовувався транспорт для доставки до дворів. 
А чого ще хотіти селянину? Тому дякуємо кернелівцям за 
якісний підхід до розрахунку за земельні наділи».
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  ПРОФЕСIОНАЛИ

Станіслав Васильович КолісникСтаніслав Васильович Колісник  
 Посада: Посада: водій автотранспортних засобів на підприємстві «Зоря», Катеринопільський р-н, Черкаська обл.водій автотранспортних засобів на підприємстві «Зоря», Катеринопільський р-н, Черкаська обл.

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

«Взагалі в цьому господарстві я працюю майже 17 років. За цей час встиг покерувати й легковим транспортом, і вантажівками, 
зупинився на останніх. Наразі моя зона відповідальності — це перевезення вантажів, зерна на елеватори, мінеральних добрив 
тощо. За кермом проводжу більшу частину робочого часу. В середньому за день проїжджаю близько 500 км. Але мені це подоба-
ється, дорога вже давно стала моїм другом, характер якого я добре вивчив. Що стосується умов праці, то скажу, що з приходом 
Кернел у нас сталося чимало позитивних змін. Значно покращилося матеріальне забезпечення виробничого процесу. Маю на 
увазі паливно-мастильні матеріали, запасні частини. Із цим проблем не виникає. Колектив дружній, спрацьований, професій-
ний. Про кожного з моїх колег можна писати його історію успіху. Адже ми віддаємо роботі час, зусилля, вкладаємо частину душі 
у спільну спільну справу — звідси й вагомі результати роботи всього підприємства. Вважаю, що успішною людина почувається 
тоді, коли вона затребувана, тоді коли розуміє, що її робота важлива та корисна для колективу, Компанії, країни. А щаслива тоді, 
коли є баланс між роботою та родиною, коли працюючи, ти можеш забезпечити добробут своїх рідних».

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 співробітник має 

необхiднi здiбностi для того, щоб побудувати достойну кар’єру в улюбленiй Компанiї. Головне — прагнути цього та 
використовувати всi наданi можливостi. 

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — провідний та найбільший в Україні виробник і експортер 
соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської 
продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Ком-
панія щороку підтверджує беззаперечне лідерство в усіх напрямках 
діяльності, у регіонах присутності та світових рейтингах. Протягом 
10 років акції Кернел торгуються на Варшавській фондовій біржі. У 
2011-му IPO Кернел було визнано найкращим у країнах Централь-
ної 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 відповідно до Індек-
су прозорості найбільших компаній в Україні. У 2017 році Кернел 
успішно дебютував на ринку євробондів, розмістивши на Ірланд-
ській фондовій біржі п’ятирічні облігації. На частку Кернел припадає 
близько 8% світового виробництва соняшникової олії. Торговель-
нi марки Компанії: «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак Домашня», 
«Чумак Золота». Свою продукцію Кернел постачає до більш ніж 
60 країн світу, серед основних ринків збуту — Індія, країни Євросо-
юзу, Єгипет і Туреччина. Переробні 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 соняш-
никового шроту. Iз 2010 року Кернел активно розвиває аграрний 
напрямок дiяльностi — сiльгоспвиробництво. Щороку Компанія 
постачає на міжнародні ринки приблизно 5 млн тонн кукурудзи, 
пшениці, ячменю, сої та ріпаку, закуповуючи сільгосппродукцію у 
більш ніж п’яти тисяч виробників, а також вирощуючи власну про-
дукцію на понад 600 тис. га землі. Поруч із виробничою дiяльнiстю 
проводиться тiсна спiвпраця з громадами сiл i малих мiст на тери-
торiї присутностi  агропiдприємств Кернел. Основне завдання —
фiнансово-матерiальна пiдтримка громадських iнiцiатив, соцiаль-
ної сфери населених пунктiв з метою пiдвищення рiвня життя та 
добробуту населення. У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи Компанiї 
об’єднали в програму пiдтримки територiальних громад «Разом з 
Кернел». Для реалiзацiї цiєї програми агропiдприємства Компанiї 
створили однойменний Всеукраїнський Благодiйний фонд «Ра-
зом з Кернел». У Черкаській області Компанія обробляє землі в 
Катеринопільському, Тальнівському, Уманському, Маньківському, 
Монастирищенському, Чигиринському районах та представлена 
підприємствами «Зоря», «Чорна Кам’янка», «Колос Чигиринщи-
ни», «Айова», «Кочубій», «Долинка-Агро», «Коритня-Агро», «Лука-
шівка ІК». На Кіровоградщині та Вінниччині Кернел орендує землі 
в Голованівському, Новгородківському, Новоархангельському, 
Світловодському, Оратівському, Шаргородському, Тиврівському, 
Немирівському, Бершадському районах (підприємства «Урожай», 
«Хлібороб», «Осіївське», «АФ Відродження», Шаргородська філія 
АФ «Відродження», філія «Стояни» «Агро Інвест Україна», «Олдер», 
«Степ», АФ «Кочубій», «Інтер-контакт-агро», «Старт»). В Одеській 
області інвестор представлений підприємствами «Агросервіс» та 
«СТОВ імені Мічуріна», що обробляють поля (відповідно) в Ананьїв-
ському та Миколаївському районах. У Миколаївській області — під-
приємствами «Вісла», «Злагода», «Україна», «Юшківці-Агро», що 
проводять свою діяльність на землях Доманівського, Арбузинського 
та Врадіївського районів. У Київській області (Тетіївський район) —
підприємством «Лукашівка-Агро». На вказані підопічні території по-
ширюються й соціальні програми Благодійного фонду.

  ЦІКАВІ ПОДІЇ

ДНI СЕЛА РАЗОМ З КЕРНЕЛ
«Пахне рідне село: і цвітінням 

лугів, і роздоллям небес, і 

піснями гаїв, і полями, де 

сонячне світить чоло —

пахне цвітом село…» 

За традицією раз на рік 

українські села відзначають 

свої дні народження. На осінній 

період припадає найбільша 

кількість таких урочистостей. 

І хоча в цей час турбот у селян 

чимало, проте вони знаходять 

хвилинку, щоб відвідати 

подібні заходи.

Традиційно агропідприємства 
компанії Кернел спільно з Бла-
годійним фондом «Разом з 

Кернел» фінансово допомагають 
сільським громадам в організації 
святкувань. Нещодавно жителі сіл Ли-
сича Балка, що в Катеринопільському 
районі Черкащини, та Скосарівка, що 
в Миколаївському районі Одеської 
області, цікаво та весело відзначили 
дні народження сіл. Звісно, не без 
підтримки кернелівців.

КОМЕНТАР 

Анатолій Марушковський, 
голова Скосарівської сільради

«21 жовтня ми відзначили день на-
родження рідного села. Для місцевих 
мешканців та гостей була організо-
вана цікава програма — урочиста 
частина з виступами ансамблів ху-
дожньої самодіяльності, вручення 
подарунків жителям у різноманітних 
«номінаціях», наприклад, наймолод-
шим та старожилам. Бажаючі могли 
пригоститися смачним кулешем та 
шурпою. З коштами на організацію 
свята нам допомогло підприємство 
«СТОВ імені Мічуріна» (Кернел) та 
Благодійний фонд «Разом з Кернел». 
За отримані гроші ми придбали про-
дукти для організації святкового час-
тування, подарунки для жителів. Ве-
личезна подяка кернелівцям за увагу 
до нашого свята».

КОМЕНТАР 

Едуард Дашівець, 
голова Лисичобалківської сільради

«Традиційно восени наша громада 
святкує День села. Не менш тради-
ційною є допомога підприємства 
«Зоря» (Кернел), БФ «Разом з Кер-
нел» та інших спонсорів у підготовці 
дійства. У програмі святкувань —
турнір з міні-футболу, виставка-про-
даж кулінарних виробів, безкоштовні 
атракціони для дітей, смачне часту-
вання та урочиста програма, на якій 
пам’ятними подарунками, закупле-

ними за кошти від Компанії, відзначе-
но почесних жителів села — матерів-
героїнь, учасників АТО, ті родини, які 
відсвяткували «золоте весілля», та 
сім’ї, які цьогоріч стали на весільний 
рушник. А ще вітали наймолодших і 
найстарших мешканців. По завер-
шенні бажаючі могли розважитися 
на молодіжній дискотеці та поди-
витися святковий феєрверк. Дякую 
всім тим, хто допоміг нам у прове-
денні свята, у тому числі й Кернел. 
Цей день залишив тільки незабутні 
враження й дав заряд енергії нашій 
громаді на цілий рік».

За фінансової підтримки підприємств «Зоря» (Кернел), За фінансової підтримки підприємств «Зоря» (Кернел), 

«СТОВ імені Мічуріна» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» Дні села «СТОВ імені Мічуріна» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» Дні села 

пройшли у Лисичій Балці (Катеринопільський р-н, пройшли у Лисичій Балці (Катеринопільський р-н, 

Черкаська обл.) та Скосарівці (Миколаївський р-н, Одеська обл.)Черкаська обл.) та Скосарівці (Миколаївський р-н, Одеська обл.)
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  ДОБРИЙ ГОСПОДАР

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ ЯК ВИБРАТИ КОРОВУ: ПОРАДИ ПРИ КУПIВЛI
Знаючи, як вибрати молочну корову, можна з перших днів отримувати відмінні надої. Звісно ж, тварина повинна бути 

схильна до високої продуктивності генетично, мати міцне здоров’я, відповідну статуру, бути молодою й активною.

НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ В ПЕРШУ ЧЕРГУ
Перед тим як вибрати хорошу корову, 

поцікавтеся її родоводом. Перевірте 

порідність і продуктивність батьків 

і найближчих родичів. Звичайно, 

зробити це можна тільки на фермі, де 

на кожну корову є документація. А як 

бути, якщо купівля тварини можлива 

тільки з рук? У такому разі вибір корови 

повинен диктуватися її зовнішнім 

виглядом.

Отже, як вибрати корову 

за зовнішніми ознаками?

 Добра молочна корова має легку, видов-
жену голову. Голова не повинна бути важ-
кою, як бичача.

 Груди корови повинні бути глибокими, 
широкими, опускатися приблизно на 10 см 
нижче ліктя. Ребра до хребта мають бути 
поставлені косо, з широкими міжреберни-
ми проміжками. Не купуйте корову з негли-
бокими вузькими грудьми.

 Шкіра корови повинна бути рухливою, 
без підшкірних жирових відкладень, тон-
кою, еластичною. Відмовтеся від придбан-
ня корови з грубою, нееластичною шкірою, 
під якою виразно відчувається жир.

 Черево гарної молочної корови — бочко-
подібне, велике, об’ємне. Підозру повинно 
викликати сінне (дуже відвисле) черево, 
або навпаки — надмірно втягнуте.

 Шия доброї корови — суха, тонка, довга, 
з великою кількістю складок. Не зупиняй-
те свій вибір на корові з надто короткою 
шиєю.

 На гарну продуктивність корови вказує 
прямий високий загривок з помірно роз-
виненою мускулатурою. Холка не повинна 
бути роздвоєною або гострою.

 Молочна корова має спину й поперек, 
що утворюють пряму, досить довгу лінію. 
Вибір корів із горбатими, вузькими, про-
вислими попереками й спинами буде не-

доцільним. Спина й поперек доброї корови 
утворюють пряму лінію.

 Зад корови (круп) повинен бути широким, 
довгим, прямим, з добре розвиненою муску-
латурою, але не вузьким, у формі даху, відви-
слим чи слабким.

 Хвіст корови не повинен мати товстий ко-
рінь. У гарної молочної корови хвіст тонкий, 
довгий.

 Ноги хорошої молочної корови повинні бути 
правильно поставленими, з міцними копита-
ми. При виборі корови звертайте увагу на такі 
дефекти: клишоногість, ноги з розворотом у 
різні боки або занадто зближені, з вузькими, 
пласкими або м’якими копитами.

 Молочний колодязь, тобто місце, де молоч-
ні вени входять у черевну порожнину, у корів 

промацується досить легко, кінчик вказівного 
пальця легко входить у молочний колодязь ко-
рови.

 Молочні вени корови та вени вимені повинні 
бути добре розвинені, пружні, товсті, добре 
помітні. Не купуйте корів зі слабко розвинени-
ми молочними венами.

 Добре вим’я — найважливіший фактор, 
на якому має ґрунтуватися вибір корови. 
Вим’я молочної корови може бути округлим 
або чашоподібним. Чашоподібне — широке, 
ззаду прикріплене високо, вперед під че-
ревом тягнеться досить далеко. При цьому 
передній край вимені корови переходить у 
черевну стінку. Округле коров’яче вим’я має 
трохи меншу основу, ніж чашоподібне, пере-
дня частина округлого вимені практично під 

прямим кутом сходиться з черевом. І на 
чашоподібному, і на округлому вимені по-
винні бути ріденькі волоски, після доїння 
вим’я має сильно зменшуватися в об’ємі, 
стати м’яким (ззаду утворюються скла-
дочки). На маломолочність корови вказує 
той факт, що вим’я не спадає після доїння, 
а залишається м’ясистим. Не слід брати 
корову з погано розвиненими передніми 
частками вимені.

 При виборі корови особливу увагу при-
діліть дійкам. Дійки корови повинні бути 
циліндричними, їхній діаметр має стано-
вити 22-25 мм, довжина — близько 7 см. 
У будь-якому разі дійки корови не повинні 
бути надто тонкими, короткими або дуже 
довгими.

ЯК ВИБРАТИ КОРОВУ 
ЗА ВIКОМ

Ні для кого не секрет, що не слід 

купувати старих корів. Найвища 

продуктивність цих тварин припадає 

на 5-6-ту лактацію. Звичайно, з усіх 

правил є винятки: буває, що корова 

повністю розкриває свій потенціал 

після першого отелення і здатна 

утримувати таку продуктивність 

тривалий час. Але зазвичай корови-

первістки дають удій, що становить 

не більше 80% від максимальної 

продуктивності, на яку здатна 

конкретна тварина.

 ЗА КІЛЬЦЯМИ НА РОГАХ. Такий метод 
дає приблизні, але достовірні дані. Як ви-
значити вік корови по рогах? У дорослих 
корів кількість кілець на рогах — це кількість 
її тільності. Враховуючи вік першої тільнос-
ті — два роки — можна порахувати кільця й 
додати до них число 2.

Однак якщо корова стара — кільця на 
рогах можуть бути стертими. Також можуть 
заплутати кільця на рогах корови, якщо 
вона довго хворіла або недоотримувала 
мінералів.

Що стосується визначення віку телиць, 
то до півтора року роги, які прорізаються в 

1 місяць, щомісяця виростають на 1 см. Таким 
нехитрим способом — вимірюванням довжи-
ни рогів телиці — можна визначити її вік у мі-
сяцях.

 ПО ЗУБАХ. Як визначити вік корови за 
станом зубів? Спершу розповімо, що у корів 
32 зуби: вісім різців, які ростуть лише на ниж-
ній щелепі, і двадцять чотири корінних. Серед-
ня пара різців корови називається зачепи, 
далі йде пара середніх внутрішніх, за ними —
середні зовнішні, і останні різці іменуються 
кутніми або окрайками. Молочні різці корів 
змінюються за таким графіком: зачепи —
в 14-20 місяців (залежить від породи коро-
ви), середнім внутрішнім приходить зміна у 
18-28 місяців, середнім зовнішнім — у 
24-36 місяців, а кутнім — у 35-45 місяців.

Як і у випадку з рогами, визначити вік ко-
рів по зубах можна приблизно, адже різці сти-
раються по-різному, залежно від типу годівлі 
корів. Постійні (не молочні) різці починають 
стиратися у корів у віці 3-5 років. До 7-10 ро-
ків їхня поверхня округлюється, до 8-11 — на-
буває чотирикутної форми, а до 12-15 років 
поверхня зубів корови знову стає округлою. 
Після 16 років на місці стертих різців корови 
залишаються тільки пеньки, які починають ви-
падати.

Ми дізналися, як визначити вік корови 
по рогах і зубах, як вибрати хорошу молочну 
корову за конституцією, вименем і продуктив-
ністю. Але не забувайте про те, що вибір ко-
рови повинен спиратися також на її бадьорий 
вигляд. 

Надзвичайно важливі такі чинники:

 Перед тим як вибрати корову, зважте 

на її шерсть: у здорової тварини шерсть не 
буває скуйовдженою, тьмяною й жорсткою, 
а тільки еластичною й м’якою.

 Особливу увагу приділіть вимені коро-

ви, щоб не купити тварину з маститом: у 
ньому не повинно промацуватися затвер-
дінь, вузлів. Дійки гарної молочної корови не 
мають бородавок, виразок, тріщин.
І обов’язково спробуйте подоїти корову. 
При доїнні молоко повинно виділятися без 
надмірної напруги, але з деяким зусиллям. 
І якщо в молоці помітите якісь згустки, слиз, 
сироватку — у жодному разі не купуйте таку 
корову!



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 двох років на керівній посаді.
 Бажання працювати, відповідальність та порядність.

СТАРШИЙ ОХОРОННИК (ГШР)
(с. Наливайка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

 Фізична підготовка.
 Чоловіки віком 24-35 років.
 Досвід роботи не менше 1 року.

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

«Агросервіс» (Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
(с. Жеребкове, Ананьївський р-н, Одеська  обл.)

 Досвід роботи не менше 1 року.
 Наявність посвідчення тракториста.
 Ненормований робочий день.
 Бажання працювати, охайність.
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Кернел – провідний у світі та най-
більший в Україні виробник та 
експортер соняшникової олії, 
ключовий постачальник сільсько-
господарської продукції з регіону 
Чорноморського басейну на світові 
ринки. Свою продукцію Кернел екс-
портує більш ніж в 60 країн світу. 
Кернел формує аграрну еліту но-
вого покоління. Ми розкриваємо 
потенціал молодих фахівців, забез-
печуємо перспективи професійно-
го зростання і сприятливі умови для 
роботи і життя в сільській місцевості.

ШАНОВНI ОРЕНДОДАВЦI КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ!

РАЗОМ З КЕРНЕЛ КРАЩЕ ТА НАДІЙНІШЕ!

Повідомляємо 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:

(066) 601-34-57, (068) 573-18-49,
(вартість дзвінка — згідно з тарифами Вашого оператора) 

0 (800) 501-483 
(зі всіх стаціонарних телефонів безкоштовно)

Колектив підприємства «Осіївське» (Кернел) 
вітає своїх колег — іменинників листопада, жителів 

Бершадського району Вінниччини:
12 листопада — 

МИКОЛУ ВОЛОДИМИРОВИЧА ПАЛЯНИГУ
18 листопада — 

МИХАЙЛА ПРОКОПОВИЧА БІЛОДІДА
20 листопада — 

НІНУ ГНАТІВНУ ЗАДОРОЖНУ
29 листопада — 

НІНУ СЕМЕНІВНУ БЕЗЗУБЕНКО

Бажаємо Вам щастя і достатку,
Ясного неба, сонця і тепла,

В житті щодень — лиш злагоди й порядку,
Щоб доля Ваша світлою була.
В роботі — успіху й терпіння,
У справах — вічного горіння,

В сім’ї — любові і добра
На многії та благії літа!

21 листопада 50-річний ювілей відзначив 
СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ПОГОРОДНІЙ 

із села Перегонівка Голованівського району Кіровоградщини:

50 — не привід для печалі,
50 — це зрілість золота.

Хай до ста, а може, ще і далі,
Йдуть, не оглядаючись, літа.

Нехай Бог зішле здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,

Щоб Ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ.

З любов’ю, дружина та діти

Колектив підприємства «Хлібороб» (Кернел) вітає з 
днями народження  жителів Голованівського району 

Кіровоградщини:
16 листопада — 

МАРІЮ ЯКІВНУ ГОРЕНКО (с. Перегонівка)
15 листопада — 

ЗОСЮ ПАВЛІВНУ РАДЧУК (с. Перегонівка)
21 листопада — 

МОТРОНУ РОМАНІВНУ РУДЕНКО (с. Троянка)
25 листопада — 

ОЛЕКСАНДРУ ВАСИЛІВНУ КОЛЬЦОВУ (с. Троянка)
7 грудня — 

РАЇСУ ВАСИЛІВНУ БАРАБАШ (с. Наливайка)

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

У цю прекрасну та погожу 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.

Колектив підприємства «Чорна Кам’янка» (Кернел) 
вітає з ювілеями:

10 жовтня — 
ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА ДАРМАГРАЯ

30 жовтня — 
МИХАЙЛА ВОЛОДИМИРОВИЧА ОГЕРА

Хай будуть з Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!

Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,

Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

17 листопада 65-річчя відзначила 
ЛІДІЯ ІВАНІВНА ПАШЕНЮК ІЗ С. КРУТЕНЬКЕ 
(Голованівський р-н, Кіровоградська обл.):

Не сумуй, рідненька, що роки як птиці.
І що спокій тобі невсипущий лиш сниться.

Ми з тобою завжди нерозлучні довіку,
Ти, як сонечко, ніжністю грієш домівку.

Тож спасибі за ласку безмежну, як море,
Хай тебе обминають і біди, і горе.

Щоб здоров’я було, щоб жила — не тужила,
Ти найбільшого щастя в житті заслужила.

 Нехай для тебе не згасає сонце,
Не віють в душу холоди.

Хай жито на столі і Бог на небі
Тебе завжди рятують від біди.

З любов’ю, донька та син із сім’ями

4 листопада 45-річчя відсвяткував 
ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ КРИВОРУЧКО 

із с. Крутеньке (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, дружина та діти

ВIТАЄМО!


