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ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ
ГОЛОВНОЮ ЦІННІСТЮ 

ДЛЯ КОМПАНІЇ

КЕРНЕЛ Є КОЛЕКТИВ. 
Кожен кернелівець — це висо-

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

її результативно. Ми продовжуємо 
знайомити Вас з історіями успіху 
тих, хто будує успішне майбутнє 

своїх родин та всієї України.

стор.

2
стор.
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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.
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Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел»

ГАРЯЧА ТЕМА
Верховна Рада ухвалила 
урядовий законопроект 

щодо медичної реформи, 
яка стартує вже з наступного 

року. Реформа передбачає 
запровадження нової моделі 
ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. 
Корисні подробиці — 

в нашому матеріалі.

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 друзі!
Ще один рік нашої з Вами спільної роботи 

добігає кінця. Надворі грудень, і це означає, 
що пройдено черговий етап, отримано чима-
ло позитивних результатів. Але ми переконані, 
що ще більше задуманого спільно з компанією 
Кернел та Благодійним фондом «Разом з Кер-
нел» втілиться у життя в майбутньому. А поки 
поговоримо про те, як минув останній місяць 
осені в підопічних селах Компанії  на Чернігів-
щині, Сумщині, Полтавщині.

Спершу хотілося б поговорити про один 
із найважливіших напрямків співпраці агро-
підприємств Кернел з орендодавцями — про 
виплату орендної плати. Адже кернелівці у 
своїй діяльності керуються єдиним правилом: 
інтереси пайовиків завжди мають залишатися 
у пріоритеті.

Цьогоріч створено найкращі умови для 
того, щоб кожен пайовик відчув усі переваги 
співпраці з Компанією. Наразі завершується 
розрахунок за паї з орендодавцями регіону. 
Виплата орендної плати коштами склала біль-
ше 231 млн грн, у натуральному вираженні 
(продукцією/послугами) розрахунок проведе-
но на суму понад 25 млн грн, виплата ОП аван-
сом становить близько 12 млн грн. Про те, як 
оцінюють співпрацю з Кернел жителі підопіч-
них сіл, читайте на шпальтах газети.

Тепер детальніше про добрі справи Ком-
панії, реалізовані з думкою про село та його 
мешканців. Нещодавно підприємство «Друж-
ба-Нова» (Кернел) передала в користування 
громаді села Діброва, що в Роменському райо-
ні Сумщини, вантажний автомобіль ГАЗ-3307. 
Цей транспортний засіб був украй необхідний 
селу, адже за його допомогою можна виріши-
ти чимало важливих питань. Докладніше про 
проект розповів сільський голова.

Щомісяця на адресу нашої редакції при-
ходить безліч листів від вдячних жителів під-
опічних сіл Компанії — керівників соціальних 
установ, очільників сільських рад, пайовиків. 
Сьогодні на сторінках газети — слова подяки 
на адресу кернелівців від вокального ансамб-
лю «Ряшківські нащадки» (Прилуцький р-н, 
Чернігівська обл.) та від голови Буймерської 
сільради (Тростянецький р-н, Сумська обл.) —
за підтримку художньої самодіяльності та 
сприяння в розвитку культури.

Традиційно у випуску Ви знайдете чи-
мало цікавої та потрібної інформації, вакансії 
агропідприємств Кернел, історії тих, хто будує 
свою кар’єру в Компанії. А також розповіді про 
творчість орендодавців.

Тож запрошуємо у цікавий вир новин та 
подій!

Ще раз дякуємо Вам за довіру! 

Позитиву, казкового настрою, 

миру в Україні!

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

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
ВІТАЄМО З ПРИЙДЕШНІМ НОВИМ РОКОМ ВІТАЄМО З ПРИЙДЕШНІМ НОВИМ РОКОМ 

ТА СВІТЛИМ РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!ТА СВІТЛИМ РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Рік, що минає, був непростим, але водночас сповненим Рік, що минає, був непростим, але водночас сповненим 

правильних рішень і стратегічних досягнень. Він запам’ятається правильних рішень і стратегічних досягнень. Він запам’ятається 

нам багатьма цікавими подіями, корисними справами та нам багатьма цікавими подіями, корисними справами та 

проектами. Висловлюємо щирі слова подяки всім, хто спільно проектами. Висловлюємо щирі слова подяки всім, хто спільно 

з компанією Кернел впевнено рухається вперед, до кращого та з компанією Кернел впевнено рухається вперед, до кращого та 

заможнішого життя, — співробітникам, партнерам, орендодавцям.заможнішого життя, — співробітникам, партнерам, орендодавцям.

Це лише частина величезної роботи, яку ми разом виконали задля Це лише частина величезної роботи, яку ми разом виконали задля 

розбудови успішної та щасливої України, її міст і сіл. Попереду —розбудови успішної та щасливої України, її міст і сіл. Попереду —

нові звершення та виклики. нові звершення та виклики. 

Тож нехай 2018-й стане для нас роком  добрих змін. Тож нехай 2018-й стане для нас роком  добрих змін. 

А зимові свята подарують радісний настрій, приємні зустрічі А зимові свята подарують радісний настрій, приємні зустрічі 

та здійснення найзаповітніших мрій.та здійснення найзаповітніших мрій.

ТЕПЛА У ВАШИХ ОСЕЛТЕПЛА У ВАШИХ ОСЕЛЯХ ТА СЕРЦЯХ! ЯХ ТА СЕРЦЯХ! 

ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ! ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ! 

СМАЧНОЇ КУТІ ТА ВЕСЕЛОСМАЧНОЇ КУТІ ТА ВЕСЕЛОЇ КОЛЯДИ!Ї КОЛЯДИ!

З любов’ю, Ваша компанія КернелЗ любов’ю, Ваша компанія Кернел
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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.

  ГАРЯЧА ТЕМАГАРЯЧА ТЕМА
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МЕДИЧНА РЕФОРМА: МЕДИЧНА РЕФОРМА: 
що змiниться з 2018 рокущо 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 стовідсотково 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.

 ВАЖЛИВО

З 1 ГРУДНЯ ЗРОСЛА СОЦIАЛЬНА ДОПОМОГА
У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму з 1 грудня відповідно зросли всі види 

соціальної допомоги, прив’язані до цього показника.

Для основних соціальних і де-
мографічних груп населен-
ня з 1 грудня прожитковий 

мінімум становить: для дітей віком 
до 6 років — 1492 грн; для дітей ві-
ком від 6 до 18 років — 1860 грн; 
для працездатних осіб — 1762 грн; 
для осіб, які втратили працездат-
ність, — 1373 грн. Згідно з новими 
розмірами прожиткового мінімуму 
нараховуватимуть і нові суми соці-
альної допомоги.

Допомогу у зв’язку з вагітністю 
та пологами надають у розмірі 100% 
середньомісячного доходу жінки 

(стипендії, зарплати, допомоги з 
безробіття тощо) на місяць, але вона 
не може бути меншою, ніж 25% роз-
міру прожиткового мінімуму, вста-
новленого для працездатної особи. 
Тобто з 1 грудня 2017 року вона не 
може бути меншою, ніж 440,5 грн 
(було 421 грн). Право на цю допо-
могу мають усі жінки (у тому числі 
неповнолітні), які не застраховані в 
системі загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування.

Допомога при народженні та 
усиновленні дитини наразі залиша-
ється без змін і становить 41 280 грн 

(10 320 грн — одноразова виплата і 
860 грн — щомісяця протягом трьох 
років).

Допомогу самотнім матерям 
надають у розмірі, що дорівнює різ-
ниці між 100% прожиткового мініму-
му для дитини відповідного віку та 
середньомісячним сукупним дохо-
дом сім’ї в розрахунку на одну особу 
за попередні шість місяців. З груд-
ня для дітей до 6 років максималь-
ний розмір допомоги становитиме 
1492 грн (було 1426 грн), від 6 до 
18 років — 1860 грн (було 1777 грн) , 
від 18 до 23 років (якщо навчаються 

на денному відділенні) — 1762 грн 
(було 1684 грн).

Сума допомоги на дітей, над 
якими встановлено опіку чи піклу-
вання, залежить від віку дитини. 
Допомога надається як різниця між 
двома прожитковими мінімумами 
для дітей відповідного віку та серед-
ньомісячним розміром аліментів, 
допомоги та пенсій за попередні 
шість місяців, які призначені дитині. 
Для дітей до 6 років два прожитко-
вих мінімуми становить 2984 грн, 
від 6 до 18 років — 3720 грн. Якщо 
дітям, над якими встановлено опіку 

чи піклування і на яких мають випла-
чуватися аліменти (за відсутності 
осіб, що за законом зобов’язані їх 
утримувати), пенсія, стипендія, дер-
жавна допомога за попередні шість 
календарних місяців не нараховува-
лися, дана допомога призначається 
у розмірі двох прожиткових мініму-
мів для дитини відповідного віку.

Допомога дітям, батьки яких ухи-
ляються від сплати аліментів, а також 
тим, батьки яких не мають можливос-
ті утримувати дитину, або ж їхнє міс-
це проживання невідоме, надається у 
розмірі, що дорівнює різниці між 50% 
прожиткового мінімуму для дитини 
відповідного віку та середньомісяч-
ним сукупним доходом сім’ї з роз-
рахунку на одну особу за попередні 
шість місяців. Максимальний розмір 
допомоги для дітей до 6 років стано-
вить 746 грн (було 713 грн), від 6 до 
18 років — 930 грн (було 888,5 грн).

З прийдешнiми новорiчно-рiздвяними святами!З прийдешнiми новорiчно-рiздвяними святами!
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ 

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЮ СЕЛА
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 вони реалізуються на 

регулярній основі та орієнтовані на довгостроковий результат. 

Серед них важливе місце посідають проекти, спрямовані на 

підвищення благоустрою сільських територій.

Не щ о д а в н о  п і д п р и є м с т в о 
«Дружба-Нова» (Кернел) передало в 
користування громаді села Діброва, що 

в Роменському районі Сумщини, вантажний 
автомобіль ГАЗ-3307. Цей транспортний за-
сіб був украй необхідний селу, адже завдяки 
його використанню можна вирішити чимало 
важливих завдань.

— Справа в тому, що на балансі сіль-
ської ради легкового транспорту достатньо, 
але за його допомогою, на жаль, не можна 
реалізувати всі ті справи, які лягають на наші 
плечі, — коментує очільник села Петро Пан-
ченко. — Такі завдання, як вивезення сміття, 
підвезення дров для мешканців села, зокре-
ма для пенсіонерів, легковою автівкою не 
виконати.

Варто зауважити, що це не перший  ана-
логічний досвід співпраці села Діброва з 
Компанією. У минулих роках підприємство 
«Дружба-Нова» (Кернел) передало в безоплат-
ну оренду дібрівчанам автобус і два трактори.

— Наразі передані транспортні засоби 
дуже виручають нас, — додає Петро Пан-
ченко. — Ми розробили графік курсування 
автобуса, яким систематично підвозимо 
селян до райцентру, а також на святкові 
заходи, які проходять у сусідніх населених 
пунктах. Тракторами виконуємо масу робіт 
з благоустрою.

Крім того, «Дружба-Нова» (Кернел) допо-
магає громаді в розчистці снігових заметів у 
зимовий період та в упорядкуванні дорожнього 
покриття. Наприклад, торік Кернел спрямував 

375 тис. грн на ремонт дороги у Дзеркальці. У 
результаті було заасфальтовано 700-метрову 
ділянку. А кілька тижнів тому аграрії допомо-
гли підсипати щебенем транспортну артерію 
між селами Діброва та Дзеркалька.

— Ми вдячні кернелівцям за те, що не 
залишаються осторонь наших буденних про-

блем і потреб, — резюмує наш співрозмов-
ник. — Безперечно, одразу і в усьому навес-
ти лад неможливо, проте крок за кроком ми 
реалізовуємо проекти, які покращують умови 
життя в селі. Переконаний, що надалі з таким 
орендарем, як «Дружба-Нова» (Кернел), нам 
вдасться досягти поставлених цілей.

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

користування громаді с. Діброва (Роменський р-н, Сумська обл.) користування громаді с. Діброва (Роменський р-н, Сумська обл.) 

вантажний автомобіль ГАЗ-3307вантажний автомобіль ГАЗ-3307

З ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИЗ ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИ

Щомісяця на адресу нашої редакції приходить безліч листів від вдячних жителів 

підопічних територій компанії Кернел — керівників соціальних установ, очільників сільських рад, 

пайовиків. І щоразу, перечитуючи їх, розумієш, що агропідприємства Компанії дійсно роблять 

добрі справи на благо розвитку населених пунктів, є помічниками у вирішенні 

багатьох проблем українців.

ПIДТРИМКА ХУДОЖНЬОЇ САМОДIЯЛЬНОСТI
«У нашому селі при клубі діє хоровий колектив, якому понад 40 років, 

фольклорний ансамбль, працює чимало солістів та аматорів. Проте донедавна 
ми мали проблему із забезпеченням музичним обладнанням. Наявне вже від-
працювало свій термін, адже закуповувалося понад 15 років тому. А коли ми 
проводили якісь важливі заходи, то позичали апаратуру в районному Будинку 
культури. Проте нещодавно ситуація змінилася на краще. Новий орендар землі —
компанія Кернел спільно з БФ «Разом з Кернел» підтримали нашу художню 
самодіяльність. Кернелівці придбали для нас сучасне та якісне музичне устат-
кування загальною вартістю 79 тис. грн. Це колонки, мікшерний пульт, 4 мікро-
фони із стійками та радіомікрофони. Уже встигли відіграти на новій апаратурі 
декілька концертів. Дуже вдячні Компанії за таку ініціативу. За те, що потурбу-
валися про розвиток культури в нашому селі, що дбають про те, щоб українська 
пісня жила та процвітала. Сподіваємося на майбутню плідну співпрацю».

З повагою, Микола Михайлович Комишанський, 

голова Буймерської сільради (Тростянецький р-н, Сумська обл.)

МУЗИКА — ЦЕ МОВА, 
ЯКУ РОЗУМIЄ ДУША
«Прислухайся і серцем відгукнись,

Мелодія душі у вічність лине…»

«Саме такі слова хочеться сказати кожно-
му, хто хоч раз був присутнім під час виступу 
вокального ансамблю «Ряшківські нащадки». 
Ряшки — самобутнє, колоритне село, цікаве 
своєю давньою історією. Та останнім часом 
саме завдяки чудовому співочому колективу 
воно стало відоме не лише в Прилуцькому, 
Варвинському, Ічнянському районах, а й за 
межами Чернігівської області.

Музика підхоплює людину на крила, весе-
лить, хвилює, бентежить, супроводжує протя-
гом усього життя в радощах і горі, веселощах 
і турботах, у будні і свята. Вважаємо за честь 
віддати шану й низько вклонитися всім тим, 
хто завжди нас підтримував і продовжує це 
робити. Це голова села С. Чебакова та депу-
тати сільської ради. Також хочемо висловити 
особливі слова подяки на адресу підприєм-
ства «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел», зокрема директору вказаного під-
приємства І. Макусі, керівнику відділу соціаль-

ної політики О. Власенку, керівнику підрозділу 
соціальної політики Г. Назарині. Адже саме 
Кернел надав фінансову допомогу на органі-
зацію нашої поїздки 10 червня 2017 року до 
с. Піски Бахмацького району на ІV фестиваль 
української народної пісні «Село моє — моя 
столиця». Тут наш колектив отримав диплом 
ІІІ ступеня. Не підвели «Ряшківські нащадки» 
своїх земляків та благодійників і під час поїзд-
ки 16 вересня 2017 року на Х Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс аматорської творчості 
«Пісенні візерунки», що проходив у місті Бучі 

Завдяки фінансовій підтримці «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» колектив Завдяки фінансовій підтримці «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» колектив 

«Ряшківські нащадки» зумів гідно заявити про себе на всеукраїнському рівні«Ряшківські нащадки» зумів гідно заявити про себе на всеукраїнському рівні

Київської області, де ми були єдиними пред-
ставниками Чернігівщини. Там «Ряшківські на-
щадки» одержали диплом ІІ ступеня та Кубок 
за 2-ге місце серед п’яти представлених во-
кальних ансамблів.

Нехай же широка слава рідної пісні, отой її 
дорогий вогник шириться світом, а облетівши 
всю землю, повертається до нас — її нащад-
ків. Нашим партнерам та спонсорам зичимо 
процвітання!»

З повагою, колектив «Ряшківські нащадки» 

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

Компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел» допомогли придбати сучасну музичну Компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел» допомогли придбати сучасну музичну 

апаратуру для ансамблів художньої самодіяльності Буймерської сільради апаратуру для ансамблів художньої самодіяльності Буймерської сільради 

(Тростянецький р-н, Сумська обл.)(Тростянецький р-н, Сумська обл.)

З прийдешнiми новорiчно-рiздвяними святами!З прийдешнiми новорiчно-рiздвяними святами!



4 15 грудня 2017 року

БІЛЬШЕ ПОДРОБИЦЬ — 
У КОМЕНТАРЯХ ОРЕНДОДАВЦІВ АГРОПІДПРИЄМСТВ КЕРНЕЛ

Ольга Кузько, смт Терни 

(Недригайлівський р-н, Сумська обл.)

«Співпрацею зі своїм орендарем — підприємством 
«Дружба-Нова» (Кернел) наша родина цілком задоволе-
на. Цьогоріч ми отримували орендну плату коштами. На-
писали заяву, а менше ніж за місяць нам зателефонували 
працівники підприємства й повідомили, що на поштово-
му відділенні вже можна одержати готівку. Для пайовика 
все швидко та зручно. Адже для отримання розрахунку 
не потрібно кудись їхати, витрачати час. Це робиться за 
місцем проживання. Крім того, я знаю, що Компанія сис-
тематично допомагає нашій школі з поточними ремонта-
ми, турбується про дітей мешканців селища, а це також 
украй важливо. Дякуємо Кернел за добро!»

Надія Тимченко, с. Діброва 

(Роменський р-н, Сумська обл.)

«Орендну плату за пай чоловіка я отримувала коштами, 
а на свій — брала пшеницю та кукурудзу. Збіжжя якіс-
не, добре просушене. Фасувати на току в мішки, якими 
також забезпечував орендар, та зважувати нам допо-
магали працівники підприємства «Дружба-Нова» (Кер-
нел). На роботу Компанії ми не маємо жодних нарікань, 
головне, що тут виконуються всі умови договору — ви-
плата за пай вчасна, у зручній для кожного орендодавця 
формі. Дякуємо Компанії!»

Ганна Колдун, с. Білоярське 

(Недригайлівський р-н, Сумська обл.)

«Оскільки я проживаю за кількадесят кілометрів від села, 
де маю п’ять паїв, які здаю в оренду підприємству «Друж-
ба-Нова» (Кернел), для мене алгоритм співпраці, запро-
понований Кернел, є найоптимальнішим. У рахунок паю 
отримувала кошти. Написала заяву, а згодом поштарка 
принесла мені виплату додому. Не потрібно кудись їха-
ти, стояти в чергах. Особливо це важливо для пенсіоне-
рів і стареньких людей. Великим плюсом є те, що Компа-
нія забезпечує місцевих людей роботою, про це я також 
часто чую, спілкуючись з жителями Недригайлівщини, 
які мешкають поблизу виробничих об’єктів Компанії. Од-
ним словом, Кернел об’єднує людей, молодці!»

Галина Тарасенко, с. Омбиш 

(Борзнянський р-н, Чернігівська обл.)

«Вперше цьогоріч зерно на пай (пшеницю та кукуру-
дзу) ми отримали розфасованим у мішки. Якість, на 
мій погляд, бездоганна — збіжжя гарно просушене. 
Та й форма отримання приємно вразила — процес 
чітко відпрацьований, не потрібно годинами стояти 
на току, чекати своєї черги. Дякуємо підприємству 
«Дружба-Нова» (Кернел) за турботу про своїх орен-
додавців».

Валентина Кантур, с. Хороше Озеро 

(Борзнянський р-н, Чернігівська обл.)

«В оренді у підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) зна-
ходяться три земельні ділянки нашої родини. На два паї 
(доньки та чоловіка) ми отримували зерно — кукурудзу 
та пшеницю відмінної якості, на один пай брали кошти 
для лікування. Тож на роботу Компанії не маємо жодних 
нарікань. Для селянина важливо, щоб оплата за паї про-
водилася вчасно, продукція була якісною, щоб орендар 
допомагав у вирішенні різноманітних питань і проблем. 
У Кернел усіх цих правил дотримуються. Дуже дякуємо 
Компанії!»

Григорій Пуха, с. Товкачівка 

(Прилуцький р-н, Чернігівська обл.)

«Особисто я як пайовик не маю жодних зауважень до 
підприємства «Дружба-Нова» (Кернел). Оскільки три-
маю господарство, орендну плату одержую зерном. 
Приємно радує якість продукції, а ще те, що вона була 
розфасована в мішки. Додам, що навіть мішки гарної 
якості, тож при потребі можна їх використовувати й на-
далі. Та й ціна на продукцію конкурентна. А ще як ста-
роста місцевої церкви хочу сказати про те, що Кернел 
кілька років поспіль фінансово допомагає нам у рекон-
струкції храму, направляючи на цю справу значні ко-
шти. Та й у сільському садочку за фінансового сприяння 
Компанії встановили вікна, а у клуб закуплено сучасну 
музичну апаратуру. Тобто Кернел всебічно підтримує й 
соціальну сферу нашого села. Бажаю всім мати такого 
орендаря, як Кернел».

З прийдешнiми новорiчно-рiздвяними святами!З прийдешнiми новорiчно-рiздвяними святами!

НА ЧАСI – ДIАЛОГ НА ЧАСI – ДIАЛОГ 
З ПАЙОВИКАМИ,З ПАЙОВИКАМИ,  
АБО ЯК КЕРНЕЛ 

РОЗРАХОВУВАВСЯ 
ЗА ПАЇ

  З ПЕРШИХ УСТЗ ПЕРШИХ УСТ
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ДОВIДКА
Ось уже декілька 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 розрахунок за паї завжди був та залишається для кернелів-
ців у пріоритеті. Пайовик — це в першу чергу партнер, з яким треба чесно та від-
крито будувати відносини, виконувати всі домовленості, зазначені в підписаних 

договорах оренди.
Цьогоріч агропідприємства Кернел Чернігівщини, Сумщини та Полтавщини створили 

найкращі умови для того, щоб кожен пайовик відчув усі переваги співпраці з Компанією. 
Наразі Кернел завершує розрахунок за паї з орендодавцями регіону.

Традиційно використовується індивідуальний підхід. Розрахунок проводиться кошта-
ми чи продукцією — залежно від бажання пайовиків і тих договірних відносин, що пропи-
сані в укладених угодах. Так, виплата орендної плати коштами уже склала більше 231 млн 
грн, у натуральному вираженні (продукцією/послугами) розрахунок проведено на суму 
понад 25 млн грн, виплата ОП авансом становить близько 12 млн грн. 

Зінаїда Гостар, с. Берестовець 

(Борзнянський р-н, Чернігівська обл.)

«У минулі роки в рахунок паю від підприємства 
«Дружба-Нова» (Кернел) я отримувала кукурудзу та 
пшеницю. Цього разу також була можливість вибору, 
проте мені потрібніші були кошти, які витратила на лі-
кування. Показовим є те, що Компанія виплатила гро-
ші раніше терміну, зазначеного в договорі. Я написа-
ла заяву, і через деякий час мені принесла їх додому 
поштарка. На адресу Кернел серед своїх односельців 
чую лише позитивні відгуки. Особисто від себе дякую 
Компанії за розуміння».

Марія Пізик, с. Крути 

(Ніжинський р-н, Чернігівська обл.)

«Співпрацею з Кернел я задоволена. У рахунок паїв 
отримували як кошти, так і зерно. Вважаю, що саме така 
форма розрахунку є сьогодні вигіднішою для селянина. 
Адже коли ти маєш змогу обирати, то зможеш і плану-
вати. Наприклад, кошти витратити на власні потреби, а 
продукцію — для господарства. Що стосується коштів —
вразило те, що вони були виплачені з початку року, ра-
ніше терміну, зафіксованого в договорі. Дякую Кернел, 
сподіваємося, що Компанія й надалі піклуватиметься 
про своїх орендодавців».

Анатолій Яременко, с. Гурбинці 

(Срібнянський р-н, Чернігівська обл.)

«Розпочну зі слів подяки на адресу компанії Кернел. 
Адже цьогоріч ми вкотре переконалися, що обрали пра-
вильного орендаря. Орендну плату отримували пшени-
цею та кукурудзою. Вся продукція розфасована в міш-
ки, організовувався транспорт для доставки до дворів. 
А чого ще хотіти селянину? Дякуємо кернелівцям за 
якісний підхід до розрахунку за земельні наділи».

Світлана Сухаренко, с. Кухарка 

(Варвинський р-н, Чернігівська обл.)

«Якби всі орендарі працювали настільки стабільно та 
відповідально, як Кернел, українському селу жилося б у 
декілька разів краще. Цьогоріч, відповідно до умов, за-
фіксованих у договорі оренди, у рахунок плати за пай я 
мала можливість вибору — продукція або кошти. Видача 
продукцією організована на найвищому рівні — зерно, 
розфасоване у мішки, доставлялося до дворів. Також 
не відмовляють у видачі орендної плати грошима, за це 
окрема подяка. Оскільки пенсіонери зазвичай не три-
мають великого господарства, значні об’єми збіжжя не 
потрібні, а ось кошти ніколи не зайві».

Валентина Галушка, с. Брагинці 

(Варвинський р-н, Чернігівська обл.)

«Цьогоріч плату за мамин пай, який ми здаємо в орен-
ду Кернел, як завжди, видали вчасно та у зручній для 
нас формі. Для моєї родини найвигіднішим варіантом 
було взяти орендну плату грошима, соломою, а також 
пшеницею та кукурудзою. Збіжжя, до речі, видавалося 
в мішках та розвозилося по дворах. Тобто ми отрима-
ли те, що нам насправді необхідно. Адже крім того, що 
орендна плата має видаватися вчасно, важливо й те, що 
товари, які пропонуються в рахунок паю, повинні бути 
корисними та потрібними орендодавцю. У Кернел все 
саме так!»

З прийдешнiми новорiчно-рiздвяними святами!З прийдешнiми новорiчно-рiздвяними святами!

КЕРНЕЛ — провідний у світі та 
найбільший в Україні виробник 
і експортер соняшникової олії, 
ключовий постачальник сільсько-
господарської продукції з регіону 
Чорноморського басейну на сві-
тові ринки. Компанія щороку під-
тверджує беззаперечне лідерство 
в усіх напрямках діяльності, у регі-
онах присутності та світових рей-
тингах. Протягом десяти років акції 
Кернел торгуються на Варшав-
ській фондовій біржі. У 2011 ро-
ці IPO Кернел було визнано най-
кращим у країнах Центральної та 
Східної Європи за всю історію цієї 
біржі. З року в рік Компанія ліди-
рує в рейтингах найкращих робо-
тодавців. У 2016-му Кернел визна-
но найбільш прозорою компанією 
галузі АПК відповідно до Індексу 
прозорості найбільших компаній в 
Україні. У 2017 році Кернел успіш-
но дебютував на ринку євробондів, 
розмістивши на Ірландській фон-
довій біржі п’ятирічні облігації. На 
частку Кернел припадає близько 
8% світового виробництва соняш-
никової олії. Торговельнi марки 
Компанії: «Щедрий дар», «Сто-
жар», «Чумак Домашня», «Чумак 
Золота». Свою продукцію Кернел 
постачає у більш ніж 60 країн сві-
ту, серед основних ринків збуту —
Індія, країни Євросоюзу, Єгипет 
і Туреччина. Переробні потуж-
ності 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 шро-
ту. Iз 2010 року Кернел активно 
розвиває аграрний напрямок дi-
яльностi — сiльгоспвиробництво. 
Щороку Кернел постачає на між-
народні ринки приблизно 5 млн 
тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, 
сої та ріпаку, закуповуючи сіль-
госппродукцію у більш ніж п’яти 
тисяч виробників, а також виро-
щуючи власну продукцію на понад 
600 тис. га землі. Спiльно з вироб-
ничою дiяльнiстю проводиться 
тiсна спiвпраця з громадами сiл 
i малих мiст на територiї присут-
ностi агропiдприємств Кернел. 
Основне завдання — фiнансо-
во-матерiальна пiдтримка гро-
мадських iнiцiатив, соцiальної 
сфери населених пунктiв з метою 
пiдвищення рiвня життя та до-
бробуту населення. У 2013 роцi 
всi соцiальнi iнiцiативи Компанiї 
об’єднали в програму пiдтрим-
ки територiальних громад «Ра-
зом з Кернел». Для реалiзацiї 
цiєї програми агропiдприємства 
Компанiї створили одноймен-
ний Всеукраїнський Благодiйний 
фонд «Разом з Кернел».  У Чер-
нiгiвськiй (Нiжинський, Прилуць-
кий, Борзнянський, Варвинський, 
Срiбнянський, Сосницький, Та-
лалаївський, Iчнянський райони), 
Сумськiй (Недригайлiвський та 
Роменський райони), Полтавськiй 
(Чорнухинський, Гадяцький, Лох-
вицький та Пирятинський райони) 
областях Компанiю представляє 
пiдприємство «Дружба-Нова», що 
входить до складу Кернел з липня 
2013 року. На вказанi пiдопiчнi те-
риторiї поширюються й соцiальнi 
програми Благодiйного фонду.
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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. 
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Юрій Валерійович ТригубенкоЮрій Валерійович Тригубенко  
 Посада: Посада: : інженер з експлуатації на підприємстві «Дружба-Нова» (Кернел), Чернігівська обл.: інженер з експлуатації на підприємстві «Дружба-Нова» (Кернел), Чернігівська обл.

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

«Свій професійний шлях на підприємстві «Дружба-Нова» (Кернел) 
я розпочинав на позиції механізатора майже п’ять років тому. Саме 
тоді від одного зі своїх знайомих почув, що там іде набір на дану 
посаду, приїхав, пройшов співбесіду та почав працювати. Здебіль-
шого долучався до польових робіт — ґрунтообробки, посіву, збору 
урожаю. За цей час встиг оволодіти навичками роботи фактично 
на всіх агрегатах. У квітні цього року отримав підвищення. Тепер 
у зоні моєї відповідальності — контроль за справністю техніки, 
вчасність її ремонтів, замовлення запасних частин. Йдеться про 
35 одиниць — комбайни, трактори, сівалки тощо. Працювати в 

Кернел дуже подобається, адже тут до молодих спеціалістів — особ-
ливе ставлення. У цій Компанії кожен має можливість розвивати-
ся, отримувати корисний досвід, ставати успішним і затребуваним 
професіоналом. А ще, що не менш важливо, тут звикли працювати 
на спільний результат. Тобто будь-який співробітник добре розу-
міє власний функціонал і знає, що якісне виконання завдань з боку 
кожного — це запорука досягнення спільної мети. Що стосується 
успіху, я вважаю, що вже зробив перший крок у цьому напрямку й 
планую не зупинятися на досягнутому. Головне — вірити в себе та 
щоденно натхненно працювати».

  НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

ВИШИВКА СТАЛА ЇЇ ЖИТТЯМ
Захоплення вишивкою для Уляни 

Карпівни Плеси з села Мала Загорівка, 

що в Борзнянському районі 

Чернігівщини, давно стало частиною 

її життя.

У затишній, прикрашеній зробленими сво-
їми руками витворами мистецтва хатині 
зустріла нас приємна, миловидна бабу-

ся Уляна. Вона не перестає займатися руко-
діллям і досі, на 83-му році життя!

Народилася Уляна Карпівна 23 січня 
1935 року на хуторі Вольниця, що входить до 
Малозагорівської сільської ради, у родині кол-
госпників. Закінчивши семирічку, пішла пра-
цювати на свиноферму.

— Допомагала годувати свиней. Кожні 
три дні припадало заготовляти очерет для 
котла, — пригадує майстриня. — А любов до 
вишивки прищепила  мама. Вишивати почала 
зі шкільних років. Спочатку були дитячі візе-
рунки, а потім узори ускладнювались, дорос-
лішали. Дівчата і хлопці біжать у клуб, а я — за 
вишивку.

У жовтні 1957 року Уляна Карпівна 
вийшла заміж. Разом із чоловіком Іваном Ва-
сильовичем народили та виростили сина Ми-
колу й доньку Олю, дочекалися онуків Інну та 
Андрія.

— Прожила я зі свекрухою 35 років разом 
в одній хаті, душа в душу, дуже гарна була 
людина, — з любов’ю  пригадує наша спів-
розмовниця. — Було чимало важкої роботи як 
удома, так і в колгоспі, де працювала свинар-
кою, а після важкої хвороби — в ланці. Але з 
підтримкою свекрухи я кожну вільну хвилину 
присвячувала вишиванню. Скільки моїх на-
волочок, рушників, простирадл прикрашають 
оселі малозагорівських родин, і пригадати 
важко.

Вишивки давніх років лежать випрасувані 
в скринях, які пані Уляна інколи дістає на яр-
марки та виставки. Кожен рушничок тих часів 
підписаний окремими висловами про кохання, 
молодість, про те, що треба цінити та берегти 
своє життя та свої рідних.

— На сучасних полотнах творити легше, —
зізнається майстриня. — Найбільше люблю 
вишивати хрестиком.

Сорочками, спідницями, які створила 
Уляна Карпівна, пишаються діти, онуки, зна-
йомі. На їхнє прохання вона досі вишиває. А 

онука Інна вдячна бабусі за вишиті спіднички 
й сорочки з різноманітними візерунками, за 
святкове вбрання для виступів на концертах.

Донька Оля, яка проживає з родиною в 
Ніжині, довго не бралася за вишивання. Але, 
мабуть, мамине покликання перемогло, і жін-
ка почала оздоблювати бісером ікони.

Під час розмови у майстрині подеколи 
з’являлася сльоза на очах. Давно хворіє чо-
ловік, якого вона доглядає багато років. Дуже 
пишається, що прожили разом 60 років, що 
мають гарних і порядних дітей та онуків.

Можна багато говорити про цю спокійну 
й дивовижну бабусю, яка погодилася розпові-
сти й показати нам свої прекрасні витвори. Ми 
Вам дуже вдячні, Уляно Карпівно! Продовжуй-
те дарувати свої творіння ще багато років.

А ще дозвольте привітати Вас та Вашого 
чоловіка Івана Васильовича з діамантовим ве-
сіллям! Міцного здоров’я, щастя, родинного 
затишку та любові. Многая літа!

  МАЙСТЕР-КЛАС

ДIДУСЬ ПIД ЯЛИНКОЮ

ЗНАДОБИТЬСЯ:

 Тканина червоного та білого кольорів на 

зразок флісу (для одягу).

 Тканина тілесного кольору 

(для обличчя).

 Вовняні нитки білого кольору.

 Наповнювач (синтепон або синтепух).

 Декоративний шнур.

 Рум’яна.

Усі деталі викроюємо 
з припуском на шви.

Дітлахи вже чекають на подарунки, а приносять їх, як відомо, святий Миколай 

або Дід Мороз. «Ілюструвати» цих дивовижних героїв можна за допомогою 

м’якенького гарного дідуся. І коли Ваш син або донька  цікавитимуться, де 

ж той, хто приніс подарунки, — покажіть їм нашого «рукотворного» героя.  

Посадіть під ялинку, і нехай собі охороняє скарби.

ЗА РОБОТУ!
1. Викроюємо з червоної тканини: дві 
деталі тулуба, овал для низу тулуба, дві 
руки, два кола для рук. З білої: чотири 
деталі для рукавиць. З тілесної: дві час-
тини для голови.
2. Зшиваємо дві деталі тулуба, до низу 
пришиваємо дно. Зшиваємо рукавиці. 
Рукав складаємо навпіл і пришиваємо 
коло до низу. Зшиваємо дві частини голо-
ви. Всі деталі набиваємо наповнювачем.
3. Зшиваємо всі деталі разом.
4. Відрізаємо з білої тканини смужки та 
обшиваємо пальто: горловину, рукави, 
низ. Пришиваємо смугу посередині.
5. З вовняної нитки робимо бороду й 
волосся.
6. На обличчі вишиваємо очі та рум’яни-
мо щічки.
7. Пришиваємо волосся й бороду. Під-
стригаємо.
8. Викроюємо деталі для шапки та міш-
ка.
9. Зшиваємо шапку.
10. Зшиваємо мішечок, набиваємо на-
повнювачем, верх прикрашаємо деко-
ративним шнуром.
11. Пришиваємо шапку та мішечок.

Готово!

1 2 3

4 5 6

7 8

9

10

11

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

З прийдешнiми новорiчно-рiздвяними святами!З прийдешнiми новорiчно-рiздвяними святами!

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ
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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!

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ ЯК ВИБРАТИ КОРОВУ: ПОРАДИ ПРИ КУПIВЛIЯК ВИБРАТИ КОРОВУ: ПОРАДИ ПРИ КУПIВЛI

З прийдешнiми новорiчно-рiздвяними святами!З прийдешнiми новорiчно-рiздвяними святами!

  ДОБРИЙ ГОСПОДАРДОБРИЙ ГОСПОДАР



Газета «У кожен двiр» № 21 (21).
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 № 58541

Пiдписано до друку 14.12.2017 р.
Загальний наклад 15 000 прим.

У кожен

8 15 грудня 2017 року

ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ

АГРОНОМ 
(Чернігівська, Сумська, Полтавська обл.)

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

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

 Досвід роботи на вітчизняній чи імпортній техніці.

ВОДІЙ 
(Чернігівська, Сумська, Полтавська обл.)

 Наявність посвідчення водія категорій С, Е.
 Досвід безаварійного водіння.

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

 Вища освіта (бажано юридична).
 Досвід роботи в правоохоронних органах 

(не менше двох років).

СЛЮСАР-САНТЕХНІК 
(смт Варва, Чернігівська обл.)

 Середня технічна освіта.
 Досвід аналогічної роботи — від 1 року.

За довiдками звертатися за 
телефоном: 

(067) 462-45-54

Контактна особа: 
Ольга 

Хоменко

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.

ВIТАЄМО!
Колектив підприємства «Дружба-Нова» 

(Кернел) вітає колег — іменинників грудня:

2 грудня — 
ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНІВНУ ПОПЕНКО 

(смт Варва, Чернігівська обл.);

6 грудня — 
ОЛЕКСАНДРА ЯКОВИЧА ІСКІНА 

(смт Варва, Чернігівська обл.);

 ЛАРИСУ ВІКТОРІВНУ НЕКРАШЕВСЬКУ 
(Роменський р-н, Сумська обл.);

11 грудня — 
ЮРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА СЛІПЧЕНКА 

(смт Варва, Чернігівська обл.);

14 грудня — 
ВАЛЕРІЯ ЯКОВИЧА ПИЩИДУ 
(смт Варва, Чернігівська обл.);

16 грудня — 
НІНУ ІВАНІВНУ МАРТИНЕНКО 

(Недригайлівський р-н, Сумська обл.);
ТЕТЯНУ ВАЛЕРІЇВНУ ЛИСЕВИЧ 

(смт Варва, Чернігівська обл.);

19 грудня — 
МИКОЛУ АНАТОЛІЙОВИЧА НОМЕРОВСЬКОГО 

(Недригайлівський р-н, Сумська обл.);
ОЛЕКСІЯ ВІКТОРОВИЧА ШОЛОМА 

(смт Варва, Чернігівська обл.);

21 грудня — 
МИКОЛУ МИКОЛАЙОВИЧА ГОРОХА 
(Борзнянський р-н, Чернігівська обл.);

ЮРІЯ ПЕТРОВИЧА БАРИШЕВСЬКОГО 
(Борзнянський р -н, Чернігівська обл.);

22 грудня — 
ДАРИНУ ГЕННАДІЇВНУ ЛИТВИНЕНКО 

(смт Варва, Чернігівська обл.);
АНАТОЛІЯ ГРИГОРОВИЧА ШКУЛІПУ 
(Прилуцький р -н, Чернігівська обл.);

23 грудня — 
ЮРІЯ ДМИТРОВИЧА ЯКУНЬКА 

(Прилуцький р-н, Чернігівська обл.).

Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,

Ми Вам життям бажаєм твердо йти,
І днем грядущим від душі радіти!

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

А вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!

4 грудня 80-річчя відзначив 
МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ МІЩЕНКО 
з с. Озерне (Недригайлівський р-н, 

Сумська обл.)

Пропливає долі неспокійна річка,
А за нею линуть роки-журавлі!

Ось і загорілась вже 80-та свічка
Вам на ювілейному столі!

Не сумуйте, що літа минають,
Ще до століття — довгий вік!

Із ювілеєм Вас вітаєм,
Хай буде радісним кожен наступний рік!

Нехай життя здається добрим дивом
І плідні будуть справи та шляхи,

Нехай живеться легко і щасливо,
Благословенні будьте Богом і людьми!

З любов’ю, дружина Ніна Василівна, 
дочки, зяті, онуки

Колектив підприємства «Дружба-Нова» 
(Кернел), рідні, близькі та односельці вітають 

іменинників грудня — жителів с. Високе 
(Борзнянський р-н, Чернігівська обл.):

4 грудня — 
ФЕДОРА ІВАНОВИЧА КИЯШКА,

ВАЛЕНТИНУ ОЛЕКСІЇВНУ КОВАЛЕНКО;

7 грудня — 
ТЕТЯНУ МИКОЛАЇВНУ ВРОБЕЙ;

10 грудня — 
КАТЕРИНУ МИКОЛАЇВНУ КРИВЕНОК;

15 грудня — 
НАДІЮ ОЛЕКСАНДРІВНУ КОРЕЦЬКУ;

17 грудня — 
НАДІЮ СЕРГІЇВНУ ОРОБЕЙ;

20 грудня — 
ОЛЬГУ РОДІОНІВНУ МИКОЛАЄНКО,

НІНУ БОРИСІВНУ КОРОПАТНИК.

За роком рік життя невпинно лине, 
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну зимову 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.

13 грудня день народження відсвяткувала 
ГАННА МИХАЙЛІВНА ЩЕРБИНА 

з с. Володимирівка 
(Роменський р-н, Сумська обл.)

Наша мамо, рідненька, мила!
Слів святіших нема на землі.

Хай не слабнуть здоров’я і сила,
Очі хай завжди будуть ясні.

Промінь сонця нехай Вас торкнеться
І розтопить і лихо, й біду,

І все краще життю посміхнеться,
Як жоржини в осіннім саду.

Здоров’я Вам, мамо, добра Вам, рідненька,
І щастя на довгі-предовгі роки!

З любов’ю, дочка Ольга Миколаївна

10 грудня славні дні народження відзначили 
МАРІЯ СЕМЕНІВНА ТЕРЕМЕЦЬКА та 

ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ КЛИМЕНОК, 
жителі с. Смолигівки (Ріпкинський р-н, 

Чернігівська обл.)

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!

З повагою, компанія Кернел

8 грудня 100-літній ювілей відзначила 
ВАРВАРА МАКСИМІВНА СУЛИМ 

із с. Орлівка (Куликівський р-н, Чернігівська обл.):

Ще небо хмарами не вкрите
Ще так прозоро сяють роси

А вже по ліву руку — літо
А вже по праву руку — осінь

Ще очі блиску не позбулись,
Ще серце жити не стомилось

А вже по ліву руку — юність,
А вже по праву руку — зрілість.
А час летить нестримно далі,

Й душа немовби молодіє,
По ліву руку — всі печалі,
По праву руку — всі надії.
Життя не зміряти літами,

А щастя — то важка наука,
Хай буде радість завжди з Вами

По ліву і по праву руку.

З повагою, компанія Кернел, односельці та 
колектив сільської ради

Колективи агропідприємств Кернел вітають 
з днем народження жителів 

сіл Чернігівщини:

1 грудня — 
ВАЛЕНТИНУ ІВАНІВНУ ТИЩЕНКО 

(Куликівський р-н, Чернігівська обл.);

2 грудня — 
ВІРУ ВАСИЛІВНУ КЛУНКО 

(Ічнянський р-н, Чернігівська обл.);

4 грудня — 
ЛЮДМИЛУ ВОЛОДИМИРІВНУ 

СКОРОБАГАТЬКО 
(Ічнянський р-н, Чернігівська обл.);

ГАННУ ФЕДОСІЇВНУ СІРИК 
(Куликівський р-н, Чернігівська обл.);

5 грудня — 
НАТАЛІЮ ЛЕОНІДІВНУ ПОСПОЛІТУ 
(Ніжинський р-н, Чернігівська обл.);

10 грудня — 
ВАЛЕНТИНУ ІВАНІВНУ ПОНОМАРЧУК 

(смт Куликівка, Чернігівська обл.);

ТЕТЯНУ ІВАНІВНУ ЛІННИК 
(Ніжинський р-н, Чернігівська обл.);

15 грудня — 
АНАТОЛІЯ ПЕТРОВИЧА РИБКУ 

(Ніжинський р-н, Чернігівська обл.);

21 грудня — 
ВАЛЕНТИНУ ІВАНІВНУ АНТОНЕНКО 
(Куликівський р-н, Чернігівська обл.).

Нехай летять собі літа, 
Нам зупинити їх не вдасться.

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

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

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

З прийдешнiми новорiчно-рiздвяними святами!З прийдешнiми новорiчно-рiздвяними святами!


