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ХРИСТОС ВОСКРЕС!ХРИСТОС ВОСКРЕС!
НАПЕРЕДОДНІ 

ВЕЛИКОДНІХ СВЯТ 
представники підприємства 
«Дружба-Нова» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел» провели 
пілотний проект із привітання 

мешканців сіл Ріпкинського 
та Куликівського райнів 

Чернігівщини — 
своїх пайовиків. 

НА ПОМIЧ ГРОМАДIНА ПОМIЧ ГРОМАДI
ПІДПРИЄМСТВО 

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

виділили кошти на придбання 
велосипедів для відділення 

поштового зв’язку та 
запасних частин для пожежної 

машини у селі Вільшане 
(Сосницький р-н, 

Чернігівська обл.).

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 11 (33)
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Газета виходить за пiдтримки 
компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел»

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
За даними Держстату, запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС по регіонах на кінець березня 2018 року в Україні становлять, тонн.

Шановні читачі!
Ми вкотре раді вітати Вас на шпальтах 

нашої газети. Як завжди, у номері Ви зна-
йдете чимало корисної інформації. Початок 
весни став плідним на соціальні проекти, які 
реалізовувалися за фінансової підтримки аг-
ропідприємств компанії Кернел та БФ «Разом 
з Кернел» у селах Чернігівщини, Сумщини та 
Полтавщини.

Розпочнемо з того, як громади сіл регі-
ону відзначили Великодні свята. Традиційно 
Компанія допомагає селам у підготовці до 
Пасхи. Йдеться про благоустрій — надання 
транспорту й паливно-мастильних матеріа-
лів для впорядкування сільських територій, 
облагородження парків і скверів, підвезен-
ня піску на кладовище. Крім того, цьогоріч 
кернелівці вперше напередодні Великодня 
реалізували пілотний проект із привітання 
своїх пайовиків. Подробиці — на сторінках 
видання.

Важливою для мешканців смт Терни 
(Недригайлівський р-н, Сумська обл.) ста-
ла допомога підприємства «Дружба-Нова» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у покра-
щенні стану дорожнього покриття. За кошти 
Компанії вдалося придбати 200 т щебеню 
для підсипки місцевих шляхів.

Також підприємство оплатило виготов-
лення проектної документації на реконструк-
цію системи вуличного освітлення в с. Крути 
(Ніжинський р-н, Чернігівська обл.). Завдяки 
цьому громада отримала зелене світло для 
проведення 1 км електромережі в центрі на-
селеного пункту. А ще кернелівці профінан-
сували закупівлю велосипедів для працівни-
ків відділення поштового зв’язку с. Вільшане 
(Сосницький р-н, Чернігівська обл.).

Не оминули представники Кернел ува-
гою й проблеми водозабезпечення жителів 
сіл Сумщини. Компанія спільно з БФ «Разом 
з Кернел» оплатила придбання необхід-
них матеріалів для будівництва водогону в 
с. Писарівка (Сумський р-н) та бойлерів для 
навчальних закладів Миколаївської ОТГ (Бі-
лопільський р-н). Докладніше про ці проекти 
читайте у випуску.

Продовжили кернелівці підтримувати 
й сільську освіту та культуру. Так, за кошти 
Компанії було встановлено вікна у приміщен-
ні Будинку культури с. Артюхівка (Роменсь-
кий р-н, Сумська обл.) та у школі с. Анаста-
сівка (Роменський р-н, Сумська обл.).

Окремо варто сказати про те, що на 
адресу нашої редакції систематично надхо-
дить безліч листів від керівників соціальних 
установ, очільників сільських рад, пайовиків. 
І щоразу, перечитуючи їх, розумієш, що агро-
підприємства Компанії дійсно роблять добрі 
справи на благо розвитку населених пунктів, 
є помічниками у вирішенні багатьох проблем 
українців. У сьогоднішньому номері теплі 
слова подяки за всебічну підтримку соціаль-
ної сфери адресовані кернелівцям від жи-
телів сіл Вільшанської ОТГ (Недригайлівсь-
кий р-н, Сумська обл.).

Традиційно у випуску на Вас чекають по-
ради, новини, вакансії Компанії, а також істо-
рії тих, хто будує свою кар’єру в Кернел.

Добра Вам, родинного затишку 
та благополуччя!

Телефон гарячої лiнiї

0-800-501-483

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

ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ
ГОЛОВНОЮ ЦІННІСТЮ 

ДЛЯ КОМПАНІЇ

КЕРНЕЛ Є КОМАНДА. 
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.

Бензин 

моторний, 

всього

Зокрема

Газойлі 

(пальне 

дизельне)

Пропан 

і бутан 

скраплені

Газ природний 

скраплений 

або у 

газоподібному 

стані (метан)

А-80 А-92 А-95 А-98

Пальне 

моторне 

сумішеве*

Україна 89 223,9 393,2 36 176,4 50 952,2 323,1 1379,0 48 648,8 14 078,5 48,2

Полтавська обл. 3766,6 34,3 1785,1 1904,6 23,8 18,8 2059,4 711,8 4,5

Сумська обл. 1805,4 13,9 869,1 809,5 1,8 111,1 909,3 688,4 5,3

Чернігівська обл. 1424,1 9,0 628,0 739,4 н/д 47,7 888,4 349,9 н/д

м. Київ 3835,8 н/д 921,1 2814,8 80,2 19,7 2029,4 331,8 н/д

* Із вмістом спиртів, біоетанолу або їхніх сумішей від 5% і більше.

 СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

ВIД СЕЛА ДО СЕЛА З ДОБРИМИ СПРАВАМИ

стор.

3-4

Соціальна політика агропідприємств компанії Кернел завжди була спрямована на задоволення інтересів 

і потреб орендодавців — мешканців підопічних сіл. Щороку кернелівці виділяють мільйони гривень для того, щоб 

створити комфортні умови проживання у сільській місцевості. Торік сума соціальних інвестицій склала 27 млн грн. 

З них села Чернігівщини, Сумщини та Полтавщини отримали 10,5 млн грн. У сьогоднішньому випуску ми 

розповімо Вам про чергові соціальні проекти Кернел у селах регіону. Серед найважливіших — ремонт доріг, 

відновлення водопостачання та вуличного освітлення, допомога школам і закладам культури тощо.
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  НОВОВВЕДЕННЯ

  НОВИНИ РЕГІОНУ

ЩО ЗМIНИЛОСЬ 
З 1 КВIТНЯ 2018 РОКУ: 
цiни, тарифи, зарплати 

В Україні з 1 квітня 2018 року змінився порядок перерахунку пенсій, 

з’явилась нова система контролю якості харчових продуктів тощо. 

Про всі зміни детальніше — у нашій інформаційній добірці.

Піднялися ціни 
на природний газ

З 1 квітня НАК «Нафтогаз України» збіль-
шує вартість газу для промислових спожи-
вачів. Вартість природного газу зросте на 
7,4-9,8 %. З 1 квітня 2018 року почали діяти 
нові ціни, опубліковані на сайті компанії.

Зросли тарифи 
на електроенергію

Підвищення тарифів на електроенергію 
відбулося ще 1 січня, а з 1 квітня обіцяє укра-
їнцям ще більші ціни. Так, відомо, що вартість 
електроенергії зросте на 6,1%. Подорожчан-
ня торкнеться лише промислових спожива-
чів. Населення платитиме за електроенергію 
за поточними рахунками, однак підвищення 
тарифів для промисловості торкнеться всіх 
українців. Оскільки подорожчання електро-
енергії безпосередньо позначиться на ціні 
продуктів і товарів.

Працюючим пенсіонерам 
перерахують пенсії

У квітні в Україні почнуть перераховувати 
страховий стаж тим українцям, які працюють 
після досягнення пенсійного віку. Перераху-
нок буде проведений автоматично. У резуль-
таті розміри пенсій працюючих пенсіонерів 
зростуть. Досі пенсіонери, які продовжували 
офіційно працювати, повинні були подавати 
до Пенсійного фонду заяви про перерахунок. 
Це має стимулювати громадян працювати 
довше.

Пенсії для військових

Військовослужбовці у квітні отримають 
більші пенсії. Володимир Гройсман повідо-
мив, що в середньому виплати підвищать на 
1500 грн. При цьому суми збільшили «заднім 

числом» — з 1 січня 2018 року. Перераху-
нок відбудеться автоматично. Це стосується 
498 тисяч військових пенсіонерів.

Нові правила 
виїзду за кордон з дітьми

З 1 квітня 2018 року діти — громадяни 
України зможуть виїхати за межі Батьківщини 
тільки за власним закордонним паспортом. 
Документ для дитини можна оформити з мо-
менту народження. Термін його дії — 4 роки, 
для дітей до 16 років. Раніше провезти дітей 
через кордон можна було лише за наявності 
запису в закордонному паспорті батьків.

Контроль за якістю продуктів

В силу вступає закон про державний 
контроль за додержанням законодавства 
щодо харчової продукції (з 4 квітня 2018 року). 
Тепер, якщо інспектори знайдуть неякісну 
продукцію, власник повинен буде сплатити 
штраф у розмірі 200 тис. грн (за кожен неякіс-
ний зразок).

Стягнення заборгованості 
по зарплаті

Міністерство юстиції створило список не-
добросовісних підприємців, з яких з 1 квітня 
2018 року стягуватимуть заборгованість за 
тривалу невиплату зарплати. До цього анти-
рейтингу увійшли підприємства усіх форм 
власності.

Мін’юст діятиме в рамках судових рішень. 
Будуть створені мобільні штаби і групи, які ви-
їжджатимуть на конкретні підприємства, де є 
проблеми з виплатою зарплат.

В органах виконавчої служби знаходить-
ся 15,6 тис. справ на 371,8 млн грн. Загальна 
ж сума заборгованості із заробітної плати в 
Україні станом на березень 2018 року склада-
ла 2,5 млрд грн.

  МЕДИЧНА РЕФОРМА

УКРАЇНЦI МОЖУТЬ ОБИРАТИ 
ТЕРАПЕВТIВ, ПЕДIАТРIВ 

I СIМЕЙНИХ ЛIКАРIВ

2 квітня в Україні розпочалася національна кампанія «Лікар для кожної сім’ї». Українці 
зможуть підписати декларацію та обрати собі сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. На 
часі дізнатися, навіщо такі реформи в системі охорони здоров’я.

Навіщо підписувати декларацію

Підписання декларації — це, фактично, форма заяви. За її допомогою громадяни повідо-
млятимуть, що обрали конкретного лікаря й конкретний заклад. Інформація про вибір ліка-
ря міститиметься в електронній системі охорони здоров’я. З липня 2018 року Національна 
служба здоров’я України направлятиме гроші із загальних податків у медичний заклад ліка-
рю, якого обрала конкретна особа. Відтепер вибирати лікаря можна в будь-якому закладі 
первинної допомоги незалежно від місця проживання або прописки. Кінцевого терміну під-
писання декларацій немає. Обрати свого лікаря встигнуть усі. Міністерство охорони здо-
ров’я рекомендує не відкладати це на кінець року. Головне, щоб кожен обрав лікаря, якому 
довіряє, і під час наступного візиту підписав з ним декларацію. Підписуючи декларацію з кон-
кретним лікарем, людина повідомляє державу, що оплата за її обслуговування має находити 
у цей медзаклад. Якщо громадянин захоче змінити лікаря, достатньо підписати декларацію з 
новим — стара автоматично скасується в системі «Електронне здоров’я».

Алгоритм підписання декларації

1
Оберіть за Вашими особистими критеріями заклад чи лікаря. Ви можете ско-
ристатися порадами знайомих або відвідати найближчі заклади та дізнатися 

про лікарів там.

2
Перевірте, чи вже можна підписати декларацію у вибраному закладі. У цьо-
му Вам допоможе наліпка «Тут можна обрати свого лікаря». Заклад, у якому 

працює обраний Вами лікар, має бути підключеним до системи «Електронне здо-
ров’я».

3
Зверніться у медзаклад, де працює терапевт, педіатр чи сімейний лікар, з яким 
Ви хочете підписати декларацію. З собою потрібно мати паспорт, податковий 

номер і мобільний телефон. Якщо підписуєте декларацію з педіатром чи сімейним 
лікарем для дитини, візьміть також свідоцтво про її народження.

4
Уповноважений працівник медзакладу (працівник реєстратури, медсестра або 
лікар) введе Ваші дані в електронну систему. На мобільний надійде СМС з ко-

дом. Повідомте цей код працівнику закладу.

5
З електронної системи роздруковується декларація з Вашими даними. Уважно 
перевірте, чи всі Ваші дані правильні. Якщо потрібно, працівник закладу внесе 

зміни в системі та роздрукує декларацію ще раз. Підпишіть два екземпляри роздру-
кованої декларації. Один ви забираєте з собою, інший лишається в закладі.

6
Працівник закладу підтверджує Вашу декларацію електронним підписом і від-
правляє в електронну систему. Тепер Ви в електронній системі охорони здо-

ров’я, НСЗУ гарантовано направить гроші у Ваш заклад і Вашому лікарю з липня.

Відтепер громадяни України мають можливість обирати 

терапевтів, педіатрів чи сімейних лікарів, заклади яких 

підключились до електронної системи охорони здоров’я. 

Алгоритм вибору лікаря та підписання декларацій прописаний 

у документі «Порядок вибору лікаря, який надає первинну 

медичну допомогу».

НА ПОЛТАВЩИНI ЗНО-2018 СКЛАДАТИМУТЬ ПОНАД 
11 ТИСЯЧ УЧАСНИКIВ

Закінчилася реєстрація на проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання — 2018. Цьогоріч ЗНО складуть більше 11 тисяч школярів області. 

Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні тривала 

з 6 лютого по 19 березня. Змінити реєстраційні дані можна було до 2 квітня, 

повідомляють у Полтавській ОДА.

Для окремих категорій осіб передбачено 

додатковий період реєстрації — з 3 до 

21 травня. Вони складуть оцінювання під 

час додаткової сесії. Право на реєстра-

цію в цей період мають:

 учасники антитерористичної операції;
 особи, які проживають на тимчасово оку-

пованій території або на території, де органи 
державної влади тимчасово не здійснюють 
свої повноваження.

У 2018 році для вступу до закладу вищої 
освіти абітурієнти можуть подавати сертифі-
кати зовнішнього незалежного оцінювання 
2016, 2017 (окрім результатів з іноземних 
мов) та 2018 років. Основна сесія ЗНО про-

йде з 22 травня до 13 червня, додаткова — з 
2 до 11 липня.
Нововведеннями у зовнішньому неза-

лежному оцінюванні в 2018 році стали:

 запровадження ДПА з української мови 
у формі ЗНО для учнів (студентів) закладів 
професійної та вищої освіти;

 визначення результатів ДПА з іноземних 
мов за двома рівнями (стандарт і профіль-
ний);

 запровадження перевірки розуміння на 
слух у тестах з іноземних мов;

 апробація технології проведення ЗНО для 
осіб з порушеннями зору, які використову-
ють у процесі навчання шрифт Брайля.

АГРАРIЇ ЧЕРНIГIВЩИНИ ПЛАНУЮТЬ НАРОЩУВАТИ 
ПЛОЩI ПIД КУКУРУДЗОЮ, СОНЯШНИКОМ 

ТА РIПАКОМ
Посівна площа під урожай поточного року по всіх категоріях господарств області 

прогнозується на рівні 1,24 млн га, що на 5 тис. га більше, ніж 2017 року.

З них навесні, з урахуванням можливо-
го пересіву озимих культур, прогнозується 
посіяти понад 930 тис. га ярових.

Про плани аграріїв на поточний рік по-
відомляють у Департаменті АПР Чернігів-
ської ОДА.

Особливістю цьогорічної структури 

посівів є деякі зміни у групі зернових 

і технічних культур, а саме збільшити 

посівні площі під:

 кукурудзою, майже на 10 тис. га;

 озимим ріпаком, на 9 тис. га;

 соняшником, на 6 тис. га.

При цьому скорочення посівних площ 
передбачається у сегменті виробництва 
сої — на 6 тис. га.

Станом на середину квітня аграрії про-
довжують підготовку до комплексу вес-
няно-польових робіт, сільгоспвиробники 
придбали понад 90% мінеральних добрив і 
пестицидів, продовжується закупівля насін-
ня пізніх сільськогосподарських культур, зо-
крема сої, соняшника, кукурудзи та інших.

«Початок підготовки ґрунту та посіву 
ярини залежатиме виключно від сприят-
ливості погодних умов. Упевнено можна 
сказати лише те, що терміни будуть стислі 
через затяжну зиму», — додають у Депар-
таменті АПР області.
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  БЛАГОУСТРІЙ

Сьогодні в селах існує безліч проблем, які стосуються 

насамперед благоустрою та інфраструктури. 

Найактуальніша з них — відсутність якісних доріг. 

Тому агропідприємства компанії Кернел спільно 

з БФ «Разом з Кернел» систематично інвестують кошти 

в проекти, спрямовані на покращення стану транспортних 

артерій підопічних сіл. 

На це витрачаються мільйони гривень.

Раніше ми розповідали про те, як кернелів-
ці допомагають покращувати стан доріг у 
селах Чернігівщини, Сумщини, Полтавщи-

ни. Нещодавно підприємство «Дружба-Нова» 
(Кернел) спільно з Благодійним фондом «Разом 
з Кернел» профінансувало черговий проект з 
покращення дорожнього покриття.

Йдеться про смт Терни, що у Недригайлів-
ському районі Сумщини. Саме тут планується 
провести підсипку транспортних артерій.

— Щороку навесні, коли сходить сніг, ми 
стикаємося з проблемою погіршення стану 
доріг, — розповідає очільник селища Воло-
димир Анатолійович Подлесний. — Напев-
но, ця ситуація знайома кожному сільському 
жителю. Тому, щойно дозволяє погода, ми 
традиційно проводимо підсипку щебенем 
ґрунтового покриття та вулиць селища. Для 
цього зазвичай використовуємо ресурси 
місцевого бюджету. Проте частину фінан-
сування — на придбання щебеню — виділяє 
підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел». Цьогоріч Компанія на-

дала 77 тис. грн. На цю суму придбано близь-
ко 200 т щебеню.

Додамо, що торік Компанія також не оми-
нула увагою відповідну потребу тернівської 
громади. Тоді було придбано 68 т щебеневої 
суміші. Крім того, кернелівці підтримують інші 
напрямки соціальної сфери.

— В цілому до діяльності підприємства 
«Дружба-Нова» (Кернел) в напрямку соціаль-
ної співпраці претензій немає, — продовжує 
наш співрозмовник. — Аграрії по можливості 
фінансують важливі проекти. Цьогоріч школі 
було надано 43 тис. грн на поточні ремонти, 
мистецькому закладу на закупівлю музичного 
обладнання — понад 20 тис. грн. У перспек-
тиві дуже хотілося б, щоб Кернел допоміг 
коштами для придбання апаратури у місцевий 
Будинок культури та для вирішення організа-
ційних питань у межах проведення щорічно-
го обласного фестивалю «Співаймо разом!». 
Переконаний, що Компанія підтримає ці іні-
ціативи! Дякуємо орендарю за вже надану 
допомогу.

РЕМОНТУЄМО ДОРОГИ В СЕЛАХ
З ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИЗ ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИ

НIЧНОМУ СВIТЛУ 
У КРУТАХ – БУТИ!

«Чимало українських сіл про якісне ву-
личне освітлення лише мріють. У багатьох 
населених пунктах воно відсутнє, а ті, кому 
все ж пощастило, постійно зіштовхуються з 
питанням — як утримувати систему в належ-
ному стані, уникати поломок і частої заміни 
обладнання. Освітлення вулиць тривалий час 
лишалося мрією мешканців нашого населе-
ного пункту. Бо нічні ліхтарі — це не просто 
окраса, а й безпека транспортного руху, про-
філактика хуліганства, комфорт для кожного, 
хто змушений долати маршрут у темряві. У 
березні цього року ми зробили перший крок 
до облаштування нічного освітлення. Адже 
для того, щоб розпочати втілювати проект 
у життя та залучити кошти на відновлення 
системи вуличного освітлення, потрібна від-
повідна проектна документація. Саме за-

вдяки фінансовій підтримці підприємства 
«Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» ми змогли її виготовити. Чернігівське 
проектне бюро вже передало для нас від-
повідні документи. Згідно з документацією 
ми отримали зелене світло для проведення 
1 км електромережі в центрі села. Кошти для 
виконання всіх робіт та придбання обладнан-
ня залучатимемо з державних джерел. Хотіло-
ся б висловити аграріям величезну подяку не 
лише за цю справу, а й за активну допомогу 
у розчистці доріг від снігу. Саме кернелівці по 
максимуму долучилися до боротьби зі сніго-
вими заметами. Більш того, техніка аграріїв 
під час буревіїв систематично знаходилася у 
селі, щоб не допустити колапсу. Взагалі я звик 
дякувати тільки за ту допомогу, що справді 
була корисною та дієвою. У випадку з підтрим-
кою від Кернел це справді було так. Молодці!»

З повагою, Віктор Македон, голова Крутівської 

сільської ради (Ніжинський р-н, Чернігівська обл.)

  НА ПОМІЧ ГРОМАДІ

З НОВИМИ КОЛЕСАМИ
Про соціальні проекти, реалізацію яких фінансує та підтримує підприємство 

«Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у підопічних населених 

пунктах, громада с. Вільшане (Сосницький р-н, Чернігівська обл.) знає не 

з чуток. Адже за фінансової підтримки цих аграріїв тут втілюється у життя 

чимало важливих справ.

–З Кернел ми маємо гарний досвід 
співпраці, — коментує голова 
Вільшанської сільради Володи-

мир Петрович Моїк. — Орендарі завжди реа-
гують на наші звернення, направляють кошти 
на покращення умов та проведення ремонт-
них робіт у соціальних установах — школі, 
дитячому садочку, Будинку культури тощо.

Нещодавно Компанія зробила корисний 
подарунок відділенню поштового зв’язку 
села — придбала три сучасних велосипеди. 
Відтепер працівники установи зможуть якіс-
ніше та оперативніше виконувати свої функ-
ціональні обов’язки. Крім того, кернелівці 
оплатили придбання запасних частин для 
ремонту місцевої пожежної машини.

— Приємно, що наш орендар комплек-
сно підходить до вирішення проблем, — про-
довжує очільник села. — Що стосується ве-

лосипедів, то ці засоби пересування не лише 
популярні серед жителів — це чи не єдиний 
транспорт, яким можна без перешкод доїха-
ти у будь-яку точку населеного пункту.

Справа в тому, що місцеве поштове 
відділення обслуговує два села — Вільша-
не та Гай. Відстань між ними — не менше 
5 км. А поштарки щодня мають необхідність 
курсувати між цими населеними пункта-
ми — розвозити кореспонденцію, посилки, 
пaовідомлення про отримання орендної пла-
ти пайовикам і навіть продукти харчування. 
Ті велосипеди, якими користувалися раніше, 
віджили своє, зносилися.

— Від себе особисто та від жителів села 
вдячний Кернел за допомогу, — резюмує Во-
лодимир Моїк. — Сподіваємося, що співпра-
ця з нашим орендарем і надалі приноситиме 
користь громаді. Миру всім нам та добра!

Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» виділили кошти на придбання Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» виділили кошти на придбання 

велосипедів для відділення поштового зв’язку та запасних частин для пожежної машини велосипедів для відділення поштового зв’язку та запасних частин для пожежної машини 

у с. Вільшане (Сосницький р-н, Чернігівська обл.)у с. Вільшане (Сосницький р-н, Чернігівська обл.)

Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) спільно з Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) спільно з 

БФ «Разом з Кернел» придбали щебінь БФ «Разом з Кернел» придбали щебінь 

для підсипки доріг у смт Терни для підсипки доріг у смт Терни 

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

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.
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

НА ЧАСI – ПIДТРИМКА СIЛЬСЬКИХ НА ЧАСI – ПIДТРИМКА СIЛЬСЬКИХ 
ОСЕРЕДКIВ КУЛЬТУРИОСЕРЕДКIВ КУЛЬТУРИ
Заклади культури — це місця, де людина має 

змогу раціонально проводити вільний час, 

розвивати таланти, культурно відпочивати, 

отримувати естетичну насолоду. Тож, 

напевне, кожному приємно завітати до 

впорядкованого, сучасного культурного 

осередку.

Проте, на жаль, не всі вони 
відповідають запитам відві-
дувача. Розуміючи пробле-

ми культури на селі, агропідпри-
ємства компанії Кернел спільно з 
Благодійним фондом «Разом з Кер-
нел» надають всебічну підтримку 
таким закладам. Торік на підтрим-
ку культурної сфери підопічних сіл 
Компанія спрямувала 2,5 млн грн. 
Продовжують кернелівці робити це 
й у поточному році.

Нещодавно підприємство 
«Дружба-Нова» (Кернел) спільно 
з БФ «Разом з Кернел» спрямува-

ли 48 тис. грн на те, щоб створити 
справді комфортні умови у Будин-
ку культури с. Артюхівка (Роменсь-
кий р-н, Сумська обл.).

— Справа в тому, що наразі 
ми розпочали ремонт приміщення 
закладу, — розповідає голова села 
Валентина Миколаєнко. — Проте 
першим етапом стало встановлен-
ня вікон у глядацькій залі. Саме в 
цьому нам фінансово допоміг Кер-
нел.

Варто зауважити, що примі-
щення Будинку культури введено 
в експлуатацію ще у 70-х роках ми-

нулого століття. Відтоді серйозна 
реставрація об’єкта не проводила-
ся. Дерев’яні вікна за понад сорок 
років уже відслужили своє та не мо-
гли виконувати одну зі своїх основ-
них функцій — збереження тепла.

— Попри те що будівля Будин-
ку культури старенька, художня са-

модіяльність тут на високому рівні. 
Чим ми дуже пишаємося, — продо-
вжує Валентна Григорівна. — Тому 
нашим головним завданням було 
відродити заклад, створити належ-
ні умови для розвитку творчості. Ми 
вдячні, що орендар пішов нам на-
зустріч та виділив кошти на вдалий 

старт проекту — вісім сучасних ме-
талопластикових конструкцій. Хочу 
подякувати всім, хто робить свій 
внесок у відродження української 
культури та традицій, тим людям 
та організаціям, які не стоять осто-
ронь проблем культурних осеред-
ків та художньої самодіяльності.

Новини в українському селі поширюються швидко. 

Як-от інформація про те, що у школі села Анастасівка, що в 

Роменському районі Сумщини, встановлено нові вікна. 

З коштами на проект допоміг орендар земель — підприємство 

«Дружба-Нова» (Кернел) та Благодійний фонд «Разом з Кернел».

–Це наш перший досвід співпраці з Кернел, — коментує дирек-
тор Анастасівської ЗОШ Лідія Михайлівна Баскакова. — Але 
ми дуже задоволені результатом. Адже змогли покращити 

умови навчання у двох кабінетах закладу — хімії та психології.
За майже 45 тис. грн від Компанії вдалося закупити п’ять сучасних 

металопластикових конструкцій, встановити їх, а також провести демон-
таж старих вікон.

— Ми зробили акцент саме на вікнах, бо мали за мету утеплити при-
міщення, — веде далі наша співрозмовниця. — Оскільки конструкції, які 
ми мали донині, віджили своє. Особливо це відчувалося у зимовий пе-
ріод, коли ними гуляли протяги. Вдячні Кернел за те, що прислухалися 
до наших потреб і потурбувалися про те, щоб 68 наших діток здобували 
знання у комфортних умовах. Наголошу й на відповідальній позиції пред-
ставників Компанії. Адже Петро Кривогуз, Керівник підрозділу соціальної 
політики підприємства «Дружба-Нова», особисто тримав руку на пульсі 
проведення робіт, переймався проектом.

Педагогічний, учнівський та батьківський колективи дякують 

компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» за допомогу! 

Нехай вас, шановні спонсори та благодійники, у всіх справах су-

проводжує успіх та процвітання.

ЯКIСНА ВОДА – ОСНОВА ЖИТТЯ
Питання, якої якості воду ми п’ємо — зовсім не риторичне. 

Останнім часом її стан викликає все більше занепокоєння 

не лише у фахівців, а й у пересічних громадян. Якісне 

водозабезпечення є важливою проблемою сьогодення, 

особливо для сільської місцевості. Надто через те, що в 

селах здебільшого використовують воду з криниць, адже 

водогони тут або відсутні зовсім, або вимагають повноцінної 

реконструкції.

Для агропідприємств компанії Кернел турбота про водозабезпе-
чення сільського населення є одним з пріоритетних напрямків со-
ціальної політики. Спільно з БФ «Разом з Кернел» аграрії спрямо-

вують фінанси на покращення рівня водопостачання в підопічних селах.
Нещодавно Кернел виділив кошти для вирішення проблеми поста-

чання якісної води у школи Миколаївської селищної ради (Білопільсь-
кий р-н, Сумська обл.) та для проекту будівництва водогону в с. Писарів-
ка (Хотінська ОТГ, Сумський р-н, Сумська обл.). Бюджет витрат Компанії 
склав 110 тис. грн.

Микола Торяник, голова Хотінської ОТГ

«З проблемою відсутності повноцінного доступу до 
води жителі с. Писарівка, що входить до складу Хотін-
ської ОТГ, знайомі не перший рік. Хоча у селі й наявне 
централізоване водопостачання, проте користуватися 
ним можуть лише 15% населення. Мешканцям більш 
ніж 200 дворів ця опція недоступна, оскільки водогін 
прокладено лише по центральній вулиці. Ініціативу ви-
правити ситуацію та розпочати будівництво нових ланок 
мережі виявили самі жителі. Сільська влада, у свою чер-
гу, звернулася для реалізації цього важливого, але вар-
тісного проекту за фінансовою підтримкою до нового 
орендаря землі — компанії Кернел та БФ «Разом з Кер-
нел». Аграрії не  відмовили, виділивши 60 тис. грн для 
придбання 3 км труб. У травні плануємо розпочати про-
цес будівництва. Сподіваємося, що найближчим часом 
наші мешканці отримають якісну воду у свої домівки».

ПОДРОБИЦІ — В КОМЕНТАРЯХ

Іван Хомиченко, староста с. Верхосулка

«Для забезпечення якісною питною водою учнів шкіл 
Миколаївської ОТГ, до складу якої входить і наше село, 
ми звернулися до компанії Кернел та БФ «Разом з Кер-
нел» з проханням профінансувати придбання спеціаль-
них бойлерів. Відповідний прилад з’явився і в нашому 
закладі, де щодня перебуває не менше 45 учнів. Хочу 
подякувати Компанії за такий корисний подарунок, 
адже вода — це здоров’я».

Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел» направили кошти на БФ «Разом з Кернел» направили кошти на 

встановлення частини  вікон у Будинку культури встановлення частини  вікон у Будинку культури 

с. Артюхівка (Роменський р-н, Сумська обл.)с. Артюхівка (Роменський р-н, Сумська обл.)

За фінансування підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) За фінансування підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» у школі с. Анастасівка (Роменський р-н, та БФ «Разом з Кернел» у школі с. Анастасівка (Роменський р-н, 

Сумська обл.) встановлено п’ять нових віконСумська обл.) встановлено п’ять нових вікон

З НОВИМИ ВIКНАМИ
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  ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ЯК КЕРНЕЛIВЦI СВОЇХ ПАЙОВИКIВ 
З ВЕЛИКОДНЕМ ВIТАЛИ

Воскресіння Христове — це особливе свято для кожного з нас. У цей день вся родина нарешті може зібратися й 

розговітися за святковим столом. А ще Великдень завжди приходить навесні, коли від зимового сну пробуджується 

природа. Разом з нею пробуджуємося й ми: до любові, милосердя, добрих справ.

Цьогоріч напередодні Великодня пред-
ставники агропідприємства   «Дружба-
Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 

ділилися  теплом своїх сердець та презенту-
вали  запашні атрибути свята  пайовикам — 
мешканцям  сіл Ріпкинського та Куликівського 
районів Чернігівщини. Таким чином,  майже 
2 тис. орендодавців отримали духмяні паски.  
Кернелівці пояснили, що це, так би мовити, 
пілотний проект. І вже наступного року вели-
кодні привітання прийматимуть всі пайовики 
підприємства.

Олег Власенко, 

Керівник відділу 
соціальної політики 
«Дружба-Нова» (Кернел)

«Щороку ми намагаємося пропонува-
ти своїм пайовикам чимало вигідних умов 
співробітництва та реалізовувати проекти, 
які б позитивно впливали на життя селян та 
повсякчас доводили, що Кернел — це Ком-
панія, лояльна до свого орендодавця, соці-
альна політика якої побудована навколо його 
інтересів та потреб. Мешканцям підопічних сіл 
Чернігівщини, Сумщини та Полтавщини дуже 
добре знайомі традиційні привітальні проек-
ти, приурочені до Дня Перемоги, Дня знань, 
новорічно-різдвяних свят. Цьогоріч ми ви-
рішили реалізувати пілотний проект із приві-
тання з Великодніми святами. Чому пілотний? 
Бо він охопив лише певну частину пайовиків, і 
на його прикладі ми повинні були виявити всі 
складнощі та чинники, що можуть впливати 
на якість його реалізації в майбутньому. На 
щастя, проект реалізований успішно і матиме 
продовження в наступному році. А його гео-
графія розшириться на орендодавців усіх сіл 
регіону, де Кернел обробляє землі».

До Великодня підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» До Великодня підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 

провели пілотний проект із привітання пайовиків із сіл Ріпкинського та Куликівського провели пілотний проект із привітання пайовиків із сіл Ріпкинського та Куликівського 

районів (Чернігівська обл.)районів (Чернігівська обл.)

Людмила Андрієнко, пайовик, 
в. о. старости с. Вершинова Муравійка

«До Пасхи представники підприємства 
«Дружба-Нова» (Кернел) доставили в село 
понад 120 одиниць великодньої випічки. 
Видачу було організовано у приміщенні 
сільради. Тим, хто був не в змозі самостій-
но отримати, підвозили до домівок. За дві 
години кожен пайовик Компанії — житель 
села одержав свій смачний презент. Сказа-
ти, що громада задоволена — нічого не ска-
зати! Громада дуже похвально сприйняла 
ініціативу кернелівців. Та й випічка чудова. 
Її за смаковими якостями не відрізнити від 
домашньої. Дякуємо Компанії за великодні 
гостинці!»

Олександр Кравченко, 
в. о. старости с. Дроздівка

«Жоден наш орендар донині не мав прак-
тики вітати своїх пайовиків з Великоднем. 
Цьогоріч Кернел вперше виявив подібну іні-
ціативу. Хотілося б, щоб вона стала гарною 
традицією. У нашому селі паски отримали 

238 орендодавців Кернел. В цілому селя-
ни задоволені і здивовані такою увагою. 
Вважаємо, що це дуже корисна, правильна 
справа. Крім того, хочу подякувати аграріям 
за неоціненну допомогу — розчистку доріг 
від снігу. На поточний рік маємо з кернелів-
цями чимало планів щодо співпраці, які по-
кроково втілюватимемо в життя».

Олена Левченко, в. о. старости с. Смолигівка

«Напередодні Великодня до нас у село заві-
тали представники підприємства «Дружба-
Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел», щоб 
урочисто привітати своїх пайовиків з при-
йдешнім  Воскресінням Христовим. Кожен з 
пайовиків одержав смачну випічку у святко-
вій упаковці. Приємно, коли орендар приді-
ляє увагу своїм пайовикам. Це значний плюс. 
З такими аграріями справді можна конструк-
тивно співпрацювати та знаходити спільну 
мову, шляхи вирішення будь-яких ситуацій».

Марія Кітко, пайовик, житель с. Скитьки

«Я як депутат ОТГ можу безпосередньо оці-
нити важливість великодніх презентів від 

Кернел для пайовиків. Адже чимало орен-
додавців Компанії — це старенькі самотні 
люди, які не в змозі самотужки випекти здо-
бу до свята. Тому паски від Кернел стали 
гарним доповненням їхнього великоднього 
столу. Важливим моментом було й те, що 
представники Компанії особисто достави-
ли здобу в кожну хату. За останніх десять 
років, напевно, жоден орендар не приділяв 
такої уваги селянам. Це не може не тішити! 
Хочеться побажати всім такого уважного й 
турботливого орендаря, як Кернел».

Микола Божинок, 
пайовик, житель с. Дроздівка

«Величезна подяка Кернел за великодню 
випічку! Як то кажуть, вправний господар 
вправний у всьому. З приходом Компанії ми, 
орендодавці, отримали надійного партнера. 
Умови, які аграрії пропонують пайовикам, 
на сто відсотків задовольняють наші потре-
би. Нас чують і намагаються допомогти у 
вирішенні буденних питань. І на Великдень 
Компанія це вкотре довела. Одним словом, 
молодці!»

СВОЇМИ ВРАЖЕННЯМИ ВІД ІНІЦІАТИВИ КЕРНЕЛ ПОДІЛИЛИСЯ Й ОРЕНДОДАВЦІ — 
ЖИТЕЛІ РІПКИНСЬКОГО ТА КУЛИКІВСЬКОГО РАЙОНІВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

ДОВIДКА облігації. На частку Кернел припадає 
близько 8% світового виробництва 
соняшникової олії. Торговельнi марки 
Компанії: «Щедрий дар», «Стожар», 
«Чумак Домашня», «Чумак Золота». 
Свою продукцію Кернел постачає в 
більш ніж 60 країн світу, серед осно-
вних ринків збуту — Індія, країни Єв-
росоюзу, Єгипет і Туреччина. Пере-
робні потужності Кернел становлять 
3,5 млн тонн насіння соняшника на рік. 
Iз 2010 року Кернел активно розвиває 
аграрний напрямок дiяльностi — сiль-
госпвиробництво. Щороку Кернел 
постачає на міжнародні ринки при-
близно 5 млн тонн кукурудзи, пшени-
ці, ячменю, сої та ріпаку, закуповуючи 
сільгосппродукцію у більш ніж п’яти 
тисяч виробників, а також вирощуючи 
власну продукцію на 570 тис. га землі. 
Спiльно з виробничою дiяльнiстю про-
водиться тiсна спiвпраця з громадами 
сiл i малих мiст на територiї присут-
ностi агропiдприємств Кернел. Осно-
вне завдання — фiнансово-матерiаль-
на пiдтримка громадських iнiцiатив, 

соцiальної сфери населених пунктiв з 
метою пiдвищення рiвня життя та до-
бробуту населення. У 2013 роцi всi со-
цiальнi iнiцiативи Компанiї об’єднали 
в програму пiдтримки територiальних 
громад «Разом з Кернел». Для реалi-
зацiї цiєї програми агропiдприємства 
Компанiї створили однойменний Все-
український Благодiйний фонд «Разом 
з Кернел». У Чернігівській області аг-
ропідприємства Кернел обробляють 
землі в Ніжинському, Прилуцькому, 
Борзнянському, Варвинському, Сріб-
нянському, Сосницькому, Талалаїв-
ському, Ічнянському, Куликівському, 
Ріпкинському районах. У Сумській — у 
Недригайлівському, Роменському, 
Буринському, Тростянецькому, Вели-
кописарівському, Краснопільському, 
Білопільському, Липоводолинському, 
Сумському, Лебединському районах. 
У Полтавській — у Чорнухинському, 
Гадяцькому, Лохвицькому та Пирятин-
ському районах. На вказанi пiдопiчнi 
територiї поширюються й соцiальнi 
програми Благодiйного фонду.

КЕРНЕЛ — провідний у світі та най-
більший в Україні виробник та екс-
портер соняшникової олії, ключовий 
постачальник сільськогосподарської 
продукції з регіону Чорноморського 
басейну на світові ринки. Компанія 
щороку підтверджує беззаперечне 
лідерство в усіх напрямках діяльності 
у регіонах присутності та світових рей-
тингах. Протягом 10 років акції Кернел 
торгуються на Варшавській фондовій 
біржі. У 2011 році IPO Кернел було ви-
знано 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 галузі АПК від-
повідно до Індексу прозорості най-
більших компаній в Україні. У 2017 ро-
ці Кернел успішно дебютував на рин-
ку євробондів, розмістивши на Ір-
ландській фондовій біржі п’ятирічні 

ДЯКУЄМО ЗА ДОБРI СПРАВИ!
«Традиційно до Провідної неділі підприємство «Дружба-Нова» 

(Кернел) допомагає у вивезенні піску на сільські кладовища. Не став 
винятком і цей рік. Компанія подбала про те, щоб на 18 цвинтарів сіл 
Вільшана, Великі Будки, Деркачівка та Козельне був доставлений пі-
сок. Всього вивезено 60 т. Наша громада вдячна аграріям за цю добру 
справу. Крім того, кернелівці всебічно підтримують соціальну сферу та 
благоустрій сіл. Надважливою є розчистка доріг від снігу взимку. Під 
час заметілі техніка Компанії цілодобово знаходилася у селах з метою 
не допустити снігового колапсу. А нещодавно ми заручилися підтрим-
кою Кернел у ще одному питанні. Йдеться про проведення капітально-
го ремонту приміщення початкової школи, де здобувають знання учні 
1-4-х класів. Наша мета — створити сучасне освітнє середовище для 
цих дітей. Перший транш у сумі 185 тис. грн підприємство «Дружба-
Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» уже переказали. За ці кошти 
буде закуплено відповідні будівельні матеріали. Попереду нас чекає 
клопітка праця. Переконаний, що вже скоро наша дітвора навчати-
меться в комфортних і затишних умовах. Дякуємо Кернел за добро, 
розуміння та підтримку у вирішенні нагальних проблем громади!»

З повагою, Михайло Мельніков, 

голова Вільшанської ОТГ (Недригайлівський р-н, Сумська обл.)

  З ПЕРШИХ УСТ 
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 1 травня — Кузьми

Народний календар радить: у перший 
день останнього весняного місяця сій 
гречку. А якщо зацвіла верба, то моркву, 
редьку та буряк.

 2 травня — Івана

Старопечерник — так ще звуть святого 
Івана, у день вшанування якого селяни 
виходять з полотном на поле і, кланяю-
чись навсібіч, промовляють: «Ось тобі, 
матінко-весна, нова новина!» За цей да-
рунок природа віддячить гарним врожа-
єм жита й льону.

 3 травня — Федора

Наші предки вірили, що на Федора Трихи-
ни небіжчики сумують за своїми рідними. 
Тож цього дня рідня поминає померлих.

 5 травня — Луки

Зазвичай у цей день садять цибулю. У 
народі приказували: «На Луки немає хлі-
ба й муки».

 6 травня — Юрія

Встановлене на честь великомученика, 
покровителя хліборобства і скотарства, 

свято веде весну на землю. «Юрій вес-
ну починає, Ілля літо закінчує». На Юрія 
Голодного — так ще називали цей день, 
оскільки закінчувалися запаси їжі, — іс-
нувала приповідка: «Як дощ на Юр’я, то 
буде хліб і в дурня».

 8 травня — Марка

У день вшанування місіонера та учня 
апостола Павла стежте, чи цвітуть яблу-
ні, оскільки це віщує неврожай. А дощ на 
свято — на врожай, де не посій.

 9 травня — Стефана

Коли випав дощ, знайте, що вродить 
жито. Якщо ж після дощику на небі зійде 
веселка — висока і яскрава — найближчі 
дні будуть сонячними й теплими.

 11 травня — Кирила

У день пам’яті видатного письменника й 
церковного діяча XII ст. спостерігали за 
погодою: ясний схід сонця — на гарну 
погоду в найближчі три дні, а дощ і ві-
тер — на негоду. Виходили й на пере-
хрестя з ладанкою, примовляючи «Лови 
вітер-тепляк, будеш здоров’як».

  НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР

ДОЩ У ТРАВНI – ВРОЖАЙ СПРАВНИЙ
Здавна народна мудрість закликає пильно стежити за погодою 

і прислухатися до підказок природи. Утім, ще давніша приказка 

нагадує: «Прийде май — усяк собі дбай». Тож дбаймо про врожай 

і добробут, а про погоду, маємо надію, подбає прийдешній місяць.

 12 травня — Василія

На святителя Василія варто лише погля-
нути вгору, щоб знати, коли буде хліб. 
Якщо верхівка верби без котиків — хліби 
доспіють скоро, будуть ранніми.

 13 травня — Якова

У день вшанування апостола, рибалки та 
покровителя Іспанії Якова з давніх-давен 
існує вірування: теплий вечір і зоряна 
ніч — на погоже літо і врожай.

 14 травня — Веремія

Сьогодні в народі пророка Єремію вша-
новують як Веремія-запрягальника, 
оскільки раніше цієї пори починали важ-
ливі сільськогосподарські роботи з під’я-
ремними тваринами. Сам Веремій у цей 
день запрягає на небі свою колісницю й 
засіває хліб.

 15 травня — Бориса, Гліба

Свято Бориса і Гліба зветься весняним 
на відміну від іншого, серпневого. На цю 
пору припадають важливі сільськогоспо-
дарські роботи: «На Бориса і Гліба бери-
ся до хліба».

 16 травня — Тимофія і Маври

Кажуть, «На Тимофія велика надія». Всі 
надії на сонце й тепло, бо цей день — про-
вісник погоди на кінець місяця. А коли 
перед Маврою ще й солов’ї заспівають — 
тільки й чекай, як дружно зацвіте вишня.

 18 травня —  Ярини

У побуті святу Ярину здавна називають 
Іриною Розсадницею. Розсаду, вирощену 
в парниках, висаджують у землю тільки 

жінки, оскільки чоловіча рука, за повір’ям, 
принесе овочам багато цвіту, та не плодів.

 19 травня — Йова

Зазвичай на Йова Горошника сіють го-
рох, очікують роси, корисної для рослин, 
особливо для огірків. Кажуть: «Тепла ніч 
на Йова — буде рік огірковий».

 21 травня — Іоанна

День апостола, євангеліста й улюбленого 
учня Ісуса Христа вважався найкращим для 
сівби пшениці: «Хто не посіяв на (Іоанна) 
Богослова, не вартий і доброго слова».

 22 травня — Миколи

У кожному році по два Миколи: «На пер-
шого — не буває холодно ніколи, а на 
другого (19 грудня) — не буває тепло ні-
коли», — каже народне прислів’я. Коли ж
на другий день після Миколи Теплого 
піде дощ, мряки чекайте на все літо.

 23 травня — Симона

На Симона Зилота, якого вважали по-
кровителем знахарів, здавна заведено 
збирати цілюще зілля. Лише жінки до 
схід сонця зривали зілля — копати чи бо-
ронувати вважалося гріхом.

 24 травня — Мокія

Ймовірно, саме на рівні асоціацій у на-
роді виникло одне давнє повір’я. Мов-
ляв, мокрий чи туманний день на Мокія 
віщує мокре літо. У сонця багряний 
ореол — грозове.

 25 травня — Єпіфана

В очікуванні літа наші предки приказу-
вали: «Якщо Єпіфан зодяг вранці чер-

воний жупан, то й літо буде червоним і 
жарким».

 26 травня — Гликерії

Оскільки цієї пори з’являються комарі, у 
народі день відомий як Гликерії Комар-
ниці, що припала до тепла. Багато кома-
рів віщують природі добрий урожай ягід.

 27 травня — Сидора

Приліт ластівок і стрижів на Ісидора —  на 
тепле літо. Якщо ж день принесе негоду, 
то й літечко не радуватиме теплом.

 28 травня — Пахома

У народі святий зветься Бокогрієм, 
оскільки цієї пори стає ще тепліше: 
«Прийшов Пахом — запахло теплом». А 
як відомо, погода на Пахома — мірило 
всього літа.

 29 травня — Федора Житняка

На день учня Пахомія, угодника Федора 
Житняка припадає остання пора для сів-
би ярих культур.

 30 травня — Андроніка

Згадати святого Андроніка і його дружи-
ну Юнію закликає православна церква. А 
народний календар нагадує, що бобові 
культури, посаджені цього дня, дадуть 
гарний урожай.

 31 травня — Федота

Мученика ще називають Вівсяником, 
оскільки цієї пори починали сіяти овес. 
Предки наші примічали, що коли на 
Федота верхівка дуба ніби в хутряній 
опушці, то слід чекати доброго врожаю 
вівса.

Вадим Володимирович Вадим Володимирович 

КурбацькийКурбацький  
 Посада:Посада:  заступник керівника відділу заступник керівника відділу 

безпеки на підприємстві «Дружба-Нова» безпеки на підприємстві «Дружба-Нова» 
(Кернел)(Кернел)

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

«До роботи в Кернел я мав досвід роботи у 
державній екологічній інспекції Чернігівської 

області. Інакше кажучи, був дотичний до профе-
сій, пов’язаних з правовим полем, спілкуванням з 

людьми. Та це й не дивно, адже свого часу я здобув 
дві вищі освіти за напрямами «психологія» та «право». Істо-

рія того, як я потрапив до агросектору, мабуть, подібна до історій багатьох співробітників. 
Адже на підприємстві «Дружба-Нова» (Кернел) працювало чимало знайомих, які не про-
сто рекомендували спробувати, а запевняли, що Кернел — це та Компанія, у якій кожен 
співробітник має шанс особистісного, професійного та кар’єрного зростання. І тепер я пе-
реконався в цьому на власному досвіді. Наразі до моїх функціональних обов’язків входить 
контроль за дотриманням процедур і правил роботи, недопущення порушень, протиправних 
дій на підприємстві. Тобто наш відділ — це гарант безпеки як господарства в цілому, так і 
кожного співробітника зокрема. Успішними вважаю тих, хто ставить перед собою реальні 
цілі та, незважаючи на перешкоди, досягає їх. Цього я й бажаю своїм колегам — натхненно 
працювати, якісно виконувати свої обов’язки, удосконалювати навички та знання, щоденно 
ставати ближчими до власного успіху».

ВОНИ БУДУЮТЬ ВОНИ БУДУЮТЬ 
СВОЮ КАР’ЄРУ СВОЮ КАР’ЄРУ 

В КЕРНЕЛВ КЕРНЕЛ

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

До масштабних змін у Вашому житті 
та в українському агробізнесі – 
лише один крок!

Приєднуйтеся 
до команди Кернел!

Контактна особа:

Ірина Зуган

Детальна інформація за номером:

(067) 462-45-54

СТОВ «ДРУЖБА-НОВА»  (КЕРНЕЛ)

Тракторист-машиніст с/г виробництва

Чернігівська, Полтавська та Сумська обл.

Посвідчення тракториста-машиніста на імпортну/вітчизняну техніку.

СТОВ «ДРУЖБА-НОВА»  (КЕРНЕЛ)

Помічник агронома/лаборант

Чернігівська, Полтавська та Сумська обл.

Агрономічна освіта.

СТОВ «ДРУЖБА-НОВА»  (КЕРНЕЛ)

Слюсар-ремонтник

Чернігівська, Полтавська та Сумська обл.

Технічна освіта. Досвід аналогічної роботи від 2 років.

Ось такi вони, професiонали своєї справи — працiвники 
агропiдприємств Кернел, якi стоять на вартi перемог, 

досягнень і, відповідно, прибутковості 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. 

СТОВ «ДРУЖБА-НОВА»  (КЕРНЕЛ)

Водій автотранспортних засобів/водій паливозаправника

Чернігівська, Полтавська та Сумська обл.

Посвідчення водія категорії С, D, Е. Досвід безаварійного водіння.
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  ГОСПОДАРЮ НА ЗАМІТКУ

ТРАВЕНЬ: ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ В САДУ ТА ГОРОДI
Ми зібрали для Вас поради, складені досвідченими агрономами та розраховані на початківців. 

У публікації детально розказано, які роботи виконуються в саду, городі та квітнику у розпал весни.

Чим підживити садові рослини

Перед цвітінням підгодуйте дерева й ча-
гарники рідкими органічними або комплек-
сними мінеральними добривами. Вносьте їх 
у кільцеві борозенки глибиною 10-15 см, ви-
копані на рівні проекції крони або трохи ближ-
че до стовбура, біля кущів — у чашу навколо 
рослини.

У середині — кінці травня підгодуйте та-
ким самим розчином відводки ягідних чагар-
ників. Попередньо полийте землю, а потім за-
мульчуйте органікою.

Коли почнуть рости пагони, підсипте шар 
ґрунту (підгорніть) до 15 см. Стежте, щоб зем-
ля була постійно вологою. Восени або наступ-
ної весни розріжте відводки на частини й по-
садіть на постійне місце.

Після цвітіння проведіть полив садових 
рослин. Можна поєднати його з додатковою 
підгодівлею настоєм коров’яку або пташиного 
посліду (1:15) + 1 ст. л. сечовини.

Не забувайте про боротьбу з 
хворобами та шкідниками саду

У період цвітіння не можна застосовувати 
інсектициди, інакше загинуть бджоли. Але ви-
хід є — біопрепарати. Найефективніший з біо-
инсектицидів (проти шкідників) — лепідоцид.

Він майже на сто відсотків знищує молоду 
гусінь, п’ядунів, листовійок та інших шкідли-
вих гусениць. Препарат досить безпечний для 

бджіл, корисних комах. Обприскувати краще 
ввечері.

У холодну та дощову погоду під час цвітін-
ня (у перші два дні) необхідно захистити кіс-
точкові від парші та моніліозу. Можна застосу-
вати хом (40 г) або хорус (2-3 г на 10 л води).

Ці ж препарати захистять молоді пагони, 
листя, зав’язі від дірчастої плямистості (клас-
тероспоріозу), кокомікозу та інших небезпеч-
них хвороб. На процеси запилення й утворен-
ня зав’язей ці препарати не впливають.

Профілактика парші

Найбільш критичний для зараження пар-
шею період — від рожевого бутона до повного 
опадання пелюсток. Ефективні хом, колоїдна 
сірка, 1-відсоткова бордоська суміш. Якщо 
бездощів’я й холодно, досить застосувати ці 
контактні фунгіциди.

Але в дощову погоду надійніший систем-
ний фунгіцид скор або стробі. Стробі виручає 
навіть у тих випадках, коли йдуть затяжні дощі і 
температура знижується до 0,5-1 градуса.

Обробка дерев цим препаратом (2 г на 
10 л води) у фазі рожевого бутона (до початку 
розпускання центрального бутона) запобігає 
зараженню моніліозом.

Але не можна застосовувати один і той 
самий препарат, особливо системний, постій-
но, оскільки з’являється звикання патогену й 
ефективність препарату знизиться.

При зараженні моніліальним опіком по-

трібно вирізати й спалювати хворі пагони — 
при перших ознаках хвороби і через 2-3 тижні 
після цього.

Деякі сорти яблунь, груш, ягідників ура-
жуються борошнистою росою. У таких дерев і 
кущів вирізають і знищують хворі пагони, зовні 
здорові однорічні пагони вкорочують у травні 
та серпні.

Проти хвороби застосовують сірковміс-
ні препарати (колоїдна сірка, тіовіт джет) або 
настій: пріла солома, або сінна полова, або 
листя (1 частина) залити водою (3 частини), 
настояти 3-4 дні в теплому місці, потім 1 час-
тину настою розбавляють 3 частинами води, 
проціджують і обприскують. Лише у крайньо-
му разі застосовують топаз.

Обов’язково проведіть роботи 
зі знищення бур’янів

Під час цвітіння саду треба перекопати 
ґрунт з оборотом пласта. Це знизить кількість 
бур’янів, поліпшить доступ повітря до коріння, 
збереже вологу, а також зменшить чисель-
ність шкідників, що залишилися в землі.

Необхідно стримувати ріст бур’янів, сво-
єчасно видаляти їх з-під дерев. На багатьох з 
них живуть павутинний кліщ, личинки цикадок, 
гусениці совок, лучного метелика.

Наприкінці цвітіння народжуються гусе-
ниці мінуючих молей першого покоління, роз-
селяються по кроні кліщі, починається перша 
хвиля льоту метеликів яблуневої плодожерки.

Якщо не провели обприскування дерев 
інсектицидами (лепідоцидом), то до кінця 
цвітіння може з’явитися багато кліща. На 
груші поселяється грушева медяниця, на 
всіх плодових деревах — колонії попелиць 
і маса мурах — любителів медвяної роси, 
яку виділяє попелиця. Проти них застосо-
вують липкі пояси з клеєм ALT або настій 
попелу.

Фунгіциди, інсектициди й акарициди (сір-
ка) застосовують у баковій суміші у тому ви-
падку, якщо необхідно захистити сад від комп-
лексу хвороб, шкідливих комах і кліщів.

Садок, заселений каліфорнійською щи-
тівкою, потребує обприскування фуфаноном-
нова або препаратом № 30 (250 г на 10 л води). 
Час обробки збігається з обприскуванням 
проти плодожерки першого покоління: через 
10-12 днів після початку опадання пелюсток 
Анісів (яблуня осіннього строку дозрівання 
— середина вересня).

Якщо відчутно поширилися мінуючи міль, 
можна використовувати для обприскування 
кінмікс, інта-вир. Гусениці цих шкідників зна-
ходяться в так званих мінах, і на них фуфанон 
не подіє. Але синтетичні піретроїди збільшу-
ють загрозу розмноження кліщів. Тому до 
цих препаратів треба додати колоїдну сірку 
(50-80 г).

Проти вишневої мухи та сливової плодо-
жерки через 10-14 днів після цвітіння вишню, 
сливу, абрикоси обприскують препаратом 
фуфанон-нова.

САД

Поспішаємо з посівами…
Коли надворі плюс двадцять п’ять і вище, 

важко отримати дружні сходи холодостійких 
культур — моркви, петрушки, цибулі. Нічим не 
прикритий ґрунт швидко підсихає, не встиг-
нувши наситити насіння вологою. Якщо на-
крити грядку плівкою, ніжні сходи можуть за-
гинути від високої температури й вологості. 
Тому, незважаючи на те, що травень підганяє, 
робимо все послідовно.

Сіємо насіння моркви

На скопаних грядках робимо посівні бо-
розенки, поливаємо їх теплою водою. Краще 
це зробити в 2-3 прийоми: полити, дочекати-
ся, коли вода вбереться, і ще раз полити… На 
дно вологих грядок  вносимо насіння.

Навіть найдрібніше намагаємося сипати не 
купками, а кидати по одному зернятку. Краще 
зараз витратити більше часу, потім вдасться за-
ощадити його, оскільки не потрібно буде прорі-
джувати сходи. До того ж і насіння зекономимо.

Засипаємо борозенки ґрунтом з міжрядь, 
злегенька пригнічуємо граблями, щоб земля 
«лягла» на насіння й воно не опинилося у пові-
тряній «кишеньці». Якщо є компост або пере-
гній, мульчуємо поверхню грядки або накри-
ваємо її нетканим матеріалом.

Поливати зверху навіть з лійки небажано: 
утворюється кірка, через яку сходам буде важ-
ко пробитися. До того ж ущільнений верхній 
шар сприяє швидкому випаровуванню вологи.

Сівозміна — 
необхідна умова успіху

Вибираючи грядки для посіву насіння, ви-
саджування розсади, враховуємо сумісність 
культур. Звичайно, скласти сівозміни потріб-
но було взимку або навіть восени, але якщо не 
змогли, хоча б згадаємо, на якій ділянці торік 

зростали томати, перець, баклажани, щоб 
знову не зайняти її пасльоновими, на колиш-
ній морквяної грядці не висадити селеру, не 
висадити після огірків кабачки.

«Тасувати» грядки на кількох сотках 
складно, але все-таки потрібно. Беззмінне ви-
рощування культур загрожує зниженням уро-
жайності, нагромадженням шкідників, хвороб. 
Чергування культур необхідне, нехай навіть 
найпростіше, наприклад, за домами.

Хрестоцвіті (капуста, редис) вирощуємо 
після пасльонових (перець, баклажани, карто-
пля, томати), зонтичні (морква, селера, пас-
тернак, кріп, петрушка) — після гарбузових 
(огірки, кабачки, гарбуз).

Після сидератів, перекопаних навесні, 
краще вирощувати розсадні культури. Насіння 
на таких грядках важко сходить. Після гороху 
можна висаджувати, висівати будь-які овочі: 
це доволі доброзичлива культура.

Добрі сусіди

Не будемо відмовлятися від суміщених 
насаджень, посівів, беручи до уваги сумісність 
культур. Крайнім рядом на баклажанній грядці 
можна посіяти горох, базилік, висадити ранні 
сорти білокачанної капусти або кольрабі.

Для капусти сприятливе сусідство аро-
матних трав. Запах анісу, календули, коріан-
дру, м’яти, кропу, базиліку дезорієнтує шкід-
ників, яких у капусти маса.

Класичним вважається поєднання на од-
ній грядці моркви та цибулі. Можна посіяти 
моркву по краю часникової грядки або, якщо 
дозволяє відстань, у міжряддя. Спочатку 
морква розвивається повільно, тому їй не за-
вадить як проміжна культура редис.

Між пагонами огірків можна кинути по 
зернятку гороху або в’юнкої квасолі. Поряд з 
томатами висадити базилік, чорнобривці, ме-
лісу, бораго (огіркова трава).

Місця на дачних городах небагато, а мати 
хочеться все — від овочів для салатів і солінь 
до пряних трав для ароматизації домашніх ку-
лінарних шедеврів.

Садимо огірки

На початку травня огірки сіємо або під 
тимчасове укриття, або в касети, щоб у стадії 
сім’ядоль або одного справжнього листочка 
пересадити на грядку. В середині місяця, як 
правило, насіння огірків добре сходить і на 
відкритих грядках.

Огірки ростуть швидко і треба не проґа-
вити час, коли починати обробку проти їхніх 
головних шкідників — кліщів і трипсів. Що ра-
ніше почнемо обприскування фітовермом, то 
більше шансів вберегти рослини від пошко-
джень, зберегти їхню продуктивність.

У травні сіяти можна все: квасолю, кукуру-
дзу, баштанні, ароматну зелень.

Перші числа травня — крайній термін пе-
рекопування сидератів на грядках, де плану-
ємо висадити розсаду теплолюбних культур. 
Закладаючи сидерати, можна внести трохи 
сечовини: азот допоможе швидше перероби-
ти свіжу органіку.

Розміщуючи овочі на ділянці, завжди на-
магаймося всім знайти добре освітлене місце. 
Правда, таких на більшості дач небагато: то 
дерева відкидають тінь, то паркан або спору-
ди заважають сонячним променям.

Але не забуваймо, що сонця серед літа у 
нас з надлишком, тому більшість овочів чудово 
ростуть, навіть якщо сонце не весь день на них 
світить. А на грядках, які опівдні захищені від пе-
кучих променів, вони навіть краще почуваються, 
ніж на добре освітлених з ранку до вечора.

Просто посадіть рослини на таких на-
півтіньових грядках трохи рідше, ніж на со-
нячних: кущики не будуть затінювати один 
одного, добре провітрюватимуться. Останній 

фактор важливий для профілактики грибко-
вих хвороб.

Допомагаємо адаптуватися 
розсаді

Щоб розсада швидше прижилася й утво-
рила потужну кореневу систему, щоб краще 
адаптувалася до перепадів погоди, нічних і 
денних температур, відразу після висадки об-
прискуємо її розчином циркону (4 краплі пре-
парату на літр води).

Обробку цирконом проводять під час цві-
тіння першої, а потім третьої та четвертої китиць. 
Обприскувати цирконом краще вранці або вве-
чері, оскільки препарат нестійкий на світлі.

Цирконом можна зміцнити й посадки кар-
топлі. Роблять це у фазі повних сходів (4 кра-
плі на 3 л води).

Розсаду перед висадкою на 1-2 години 
можна занурити в розчин фітоспорину-М або че-
рез три дні після висадки полити під корінь. Нор-
ми приводити не має сенсу, оскільки фітоспорин 
виробляють у різних препаративних формах (по-
рошок, паста, рідина) і норми у кожної свої.

В теплому ґрунті бактерії фітоспорину ак-
тивізуються й починають придушувати грибні та 
бактеріальні хвороби рослин. До того ж фітоспо-
рин підвищує імунітет рослин і посилює їхній ріст. 
Профілактичні обприскування овочевих рослин 
фітоспорином проводять кожні 10-15 днів.

Якщо не нехтувати такими обробками, 
цілком імовірно, нам не доведеться вдаватися 
до хімічних фунгіцидів.

Можна вибрати для профілактики захво-
рювань, зміцнення імунітету рослин інші пре-
парати, наприклад екстрасол.

Робочими розчинами екстрасолу, фітос-
порину-М можна полити рослинні рештки, що 
накопичилися після осіннього та весняного 
прибирання саду й городу, — щоб швидше пе-
ретворилися на потрібний для ґрунту компост.

ГОРОД
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У кожен

САЛАТ «ВЕСНЯНА СВIЖIСТЬ»
 Інгредієнти: 1 пучок листового салату, 2 свіжих огірки, 1 помідор, 3 шт. редиски, кріп, цибуля 

зелена, петрушка — на свій смак.
 Приготування. Усі продукти помити. Листя салату порвати руками, щоб не гірчило. Нарізати 

зелень, огірки, помідори з редискою. Посолити, заправити майонезом.

ЛЕГКИЙ СИРНИЙ САЛАТ З КУРКОЮ
 Інгредієнти: куряче філе, помідори (можна чері) — 2/ 10 шт., 1 середній огірок, 100 г твердого 

сиру, 1 зубчик часнику, 1/2 ч. л. гірчиці, сіль, перець, 2-3 ст. л. сметани або натурального йогурту.
 Приготування. Куряче філе посолити, поперчити. Залишити на 15 хвилин. Обсмажити по 

4-5 хвилин з кожного боку до рум’яної скоринки і готовності м’яса. Накрити сковороду кришкою і 
тримати на маленькому вогні ще 3-4 хвилини. Нарізати тонкими пластинками. Помідори розрізати 
на дольки. Викласти на таріль разом з курячим  філе. Для соусу натерти огірок на крупній тертці. 
Легенько вичавити зайвий сік. Додати сир. Його можна попередньо збити блендером, щоб був 
однорідним. Натерти зубчик часнику на дрібній тертці. Додати гірчицю, сіль. Ретельно розмішати. 
Розвести сметаною або йогуртом соус до потрібної консистенції. Заправити салат соусом перед 
подачею. Можна додати свіже листя салату.

ЗЕЛЕНИЙ САЛАТ З ЯБЛУКОМ
 Інгредієнти: 1 яблуко, 1 ківі, 2 ст. л. горіхів, 200 г салату, 2 свіжі огірки, 100 г твердого сиру, 

2 яйця, 1 ст. л. меду, 1 ч. л. гірчиці, лимон, сіль, спеції — на свій смак.
 Приготування. Салат порвати руками. Нарізати ківі та яблуко кубиками. Огірки нашинкувати 

тонкою соломкою. Яйця покришити кубиками, сир натерти на крупній тертці. Вичавити сік з лимо-
на, змішати з медом та гірчицею. Заправити салат. Перед подачею до столу прикрасити горіхами 
й зеленню.

 СМАЧНОГО!
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ВIТАЄМО!
Колектив підприємства 

«Дружба-Нова» (Кернел) вітає 

іменниників травня — жителів 

Чернігівщини:

• 3 травня — 

АЛЛУ АНДРІЇВНУ ГАЛУШКУ;

• 4 травня — 

ІРИНУ ОЛЕГІВНУ ВАСИЛЬКІВ;

• 4 травня — 

ЛЮБОВ ПЕТРІВНУ ЛОПАТКО;

• 14 травня — 

ВІТАЛІЯ СЕРГІЙОВИЧ БУТКА;

• 19 травня — 

МАРІЯ ІВАНІВНУ ГАВРИЛЕНКО;

• 21 травня — 

НАТАЛІЮ МИКОЛАЇВНУ БОРСУК;

• 31 травня — 

МАРИНУ МИКОЛАЇВНУ БОЧКО.

Прийміть від душі наші щирі вітання,
Хай збудуться всі Ваші плани 

й бажання!
Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.

Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля Вам радість завжди дарувала!

  СКАНВОРД

ТОП-3 ЛЕГКИХ РЕЦЕПТIВ ВЕСНЯНИХ САЛАТIВ
Зелений весняний салат є універсальною стравою. Її можна готувати будь з чим. Із зеленню все виходить смачно. 

Після зими так хочеться вітамінів. Їх можна міксувати як завгодно. Це корисно, дієтично і смачно.


