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ФОТОФАКТФОТОФАКТ
Пропонуємо ознайомитися 

з тим, ЯК ТРИВАЄ ПРОЦЕС 

КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ РАЗОМ 

З КЕРНЕЛ У СЕЛАХ РЕГІОНУ. 
У рамках проекту устаткування 
отримали: школа с. Вікторівка 

(Черкаська обл.), дитячі садочки 
сіл Новоселівка (Миколаївсь-

ка обл.) та Грузьке (Кіровоград-
ська обл.).

СПОРТИВНI ОБРIЇСПОРТИВНI ОБРIЇ
Головним спонсором 

Міжнародного турніру з 
боксу в смт Маньківка, що на 

Черкащині, стали підприємство 
«ЧОРНА КАМ’ЯНКА» (КЕРНЕЛ) 

ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ». 
Вони профінансували 

придбання нагород для юних 
спортсменів. Внесок кернелівців 

у організацію турніру склав 
58 тис. грн.

СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
Компанія Кернел та 

БФ «Разом з Кернел» 
профінансували ПРОЕКТ 

З ПРИДБАННЯ ТА 
ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКОН 

у школі с. Чернявки 
(Оратівський р-н, 

Вінницька обл.). Бюджет 
витрат склав 100 тис. грн.

СЛОВО ЗАСНОВНИКА
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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 державної служби зайнятості, кількість вакансій та число зареєстрованих 

безробітних у 2018 році (на кінець звітного періоду) становить:

Шановні читачі!
Нарешті настало довгоочікуване 

літо. Пора відпусток, канікул, відпочин-
ку на природі та водночас період для 
натхненної праці. Бо саме тепер вправ-
ні господарі та господині дбають про 
наступний врожай. Не припиняється 
робота й на полях, які орендують агро-
підприємства компанії Кернел у селах 
Черкащини, Кіровоградщини, Віннич-
чини, Одещини, Миколаївщини. Та й 
на ниві добрих справ не менш гаряче. 
Спільно з кернелівцями сільські громади 
регіону продовжують втілювати в життя 
проекти, спрямовані на покращення 
рівня життя в українських селах.

Що ж до проектів, реалізованих 
навесні, то більшість із них стосується 
освітньої сфери, створення комфортних 
умов у навчальних закладах, турботи 
про підростаюче покоління. Тому хочу 
розпочати з найурочистіших момен-
тів місяця, до яких варто віднести, зо-
крема, Останні дзвоники. Фактично в 
кожну підопічну школу регіону завітали 
представники агропідприємств компа-
нії Кернел та БФ «Разом з Кернел» для 
того, щоб привітати випускників з цією 
знаковою подією.

У Кернел пишаються тим, що сьо-
годні в українських селах зростають 
справжні патріоти, які цінують рідну 
землю. Ми віримо, що Вам, шановні ви-
пускники, не забракне сміливості й на-
полегливості, Ви твердо крокуватимете 
до обраної цілі і зможете взяти на себе 
відповідальність за власну долю та долю 
країни. Яскраві світлини з урочистих лі-
нійок, а також коментарі очільників шкіл 
Ви знайдете на шпальтах газети.

З гарними результатами співпраці з 
Кернел зустріла літо й школа с. Черняв-
ка, що в Оратівському районі Вінниць-
кої області. Наразі за фінансової участі 
Кернел тут завершено монтаж 22 кон-
струкцій у вісьмох навчальних кабінетах. 
Без корисних подарунків від аграріїв не 
залишилися й дитячий садок «Казка» 
с. Новоселівка (Арбузинський р-н, Ми-
колаївська обл.). Тут підприємство «Ві-
сла» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
допомогли облаштувати дві пісочниці, 
встановити огорожу для території стар-
шої групи та придбати лави у спортивну 
залу. А учасники новоствореного ан-
самблю «Домісолька» Врадіївської му-
зичної школи (Миколаївська обл.) вдяч-
ні підприємству «Україна» (Кернел) за 
корисні подарунки — набори музичних 
інструментів.

Важливою подією для спортивної 
молоді країни став Міжнародний тур-
нір з боксу, який проходив у квітні в 
смт Маньківка (Черкаська обл.). Голов-
ним спонсором заходу стали підпри-
ємство «Чорна Кам’янка» (Кернел) та 
Благодійний фонд «Разом з Кернел». 
Під час турніру свою майстерність та фі-
зичний гарт змогли продемонструвати 
майже 200 учасників з різних куточків 
України та близького зарубіжжя.

А ще разом з Кернел День захисту 
дітей відзначили у селах Довгополів-
ка (Тиврівський р-н, Вінницька обл.) та 
Ярошівка (Катеринопільський р-н, Чер-
каська обл.).

Традиційно у випуску на Вас чека-
ють поради, новини, вакансії Компанії, а 
також історії тих, хто будує свою кар’єру 
в Кернел.

Сонця та гарного настрою!

Вітаємо вас у літі! 

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

Кількість зареєстрованих 

безробітних Середній 

розмір 

допомоги за 

місяць, грн

Кількість 

вакансій, 

тис. одиниць

Навантаження 

зареєстрованих 

безробітних на 

одну вакансію, 

осіб
тис. осіб

у % до 

населення 

працездатного 

віку

Січень 378,9 1,4 2483 59,8 6

Лютий 383,7 1,5 2357 71,8 5

Березень 366,9 1,4 2587 93,0 4

Квітень 326,8 1,2 2422 83,8 4

 В ДОБРУ ПУТЬ, ВИПУСКНИКИ!

ОСТАННI    ДЗВОНИКИ 
ЛУНАЛИ НАД СЕЛАМИ

У кінці травня у всіх українських школах пройшли святкові лінійки, які ознаменували 

завершення ще одного навчального року. Традиційно представники агропідприємств 

компанії Кернел та Благодійного фонду «Разом з Кернел» завітали на відповідні 

урочистості у сільські навчальні заклади. Вітання від кернелівців приймали випускники 

з сіл Кіровоградщини, Черкащини, Вінниччини.

ОСТАННI

стор.
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  АГРАРНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

МОЛОЧНI ПРОДУКТИ 
ЗА РIК ДОДАЛИ В ЦIНI 33%
За рік «молочний кошик» в Україні подорожчав у 

середньому на 12%. Про це повідомив президент 

Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій 

Дорошенко. Він зазначив, що всі молочні вироби за рік 

подорожчали від 0,2% до 33%, а саме:

 молоко — на 33%, або на 5,5 грн/л, у середньому до 22 грн/л;
 вершкове масло — на 29%, або на 8,3 грн, до 36,5 грн за 

200 г;
 сметана — на 19%, або на 8,4 грн/кг, до 52,4 грн/кг;
 кисломолочний сир — на 0,2%, або на 0,2 грн/кг, до 91,1 грн/кг.

«У наш молочний кошик увійшли по кілограму сметани і 
кисломолочного сиру, 200 г вершкового масла й літр молока. 
Вартість кошика на кінець квітня склала 202 грн, тоді як рік тому 
все це можна було купити за 179,6 грн. Тобто молочний кошик 
за рік подорожчав на 22,4 грн», — сказано в повідомленні.

ВЕРШКОВЕ МАCЛО УКРАЇНА 
ПРОДАЄ ЗДЕБIЛЬШОГО 
В ТУРЕЧЧИНУ
За перші місяці року Україна експортувала 9 тис. тонн 

вершкового масла на загальну суму 38,6 млн дол., 

передає УНН із посиланням на дані ДФС.

Основним імпортером українського вершкового масла 
була Туреччина. Наша країна поставила до Туреччини даного 
продукту на 9,8 млн дол. Друге місце у списку країн — найбіль-
ших імпортерів українського масла посідає Марокко. Сюди 
було імпортовано на 8,8 млн дол. продукту. Південна Африка 
посідає третє місце у списку країн — імпортерів українського 
вершкового масла з показником 3,1 млн дол.

Нагадаємо, раніше експертиза вершкового масла в Украї-
ні показала, що близько 70% цього продукту на полицях вітчиз-
няних магазинів — фальсифікат.

  АКТУАЛЬНО

ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ ДОВЕДЕТЬСЯ 
ПОВЕРНУТИ СУБСИДIЇ ДО БЮДЖЕТУ: 

ТАК ЗАОЩАДЯТЬ ДО 10 МЛРД ГРН
В Україні почали повертати до бюджету невикористані субсидії. Після нововведень зекономлені комунальні 

знижки списують з рахунків українців після закінчення сезону. Крім того, в урядовій постанові вказані 

випадки, за яких повернути доведеться навіть витрачену субсидію. Так, сім’ям, які приховали свої реальні 

доходи, доведеться компенсувати незаконно отриману допомогу.

Неощадливі субсидіанти

Українці з субсидією платять за ко-
муналку фіксовану суму — відсоток від 
свого доходу. Якщо заощаджувати, то 
під час опалювального сезону невико-
ристану субсидію можуть перенести на 
наступний місяць, а за підсумками се-
зону — списати. Така система не стиму-
лює українців зі «знижками» економити, 
радше навпаки.

Причому за субсидії сплачують усі —
це гроші платників податків. І витрача-
ють на «комунальні знижки» величезні 
суми. Щороку бюджет розростається, 
цьогоріч вартість субсидій перетнула 
позначку 70 млрд грн. У чинній програмі 
субсидій є дві пов’язані між собою про-
блеми — знижки не стимулюють еконо-
мити, а нормативи, на які вони призна-
чаються, залишаються завищеними.

Кому доведеться 
повернути субсидії

У 2017-му з рахунків українців спи-
сали понад 8,2 млрд грн невикориста-
них субсидій. Точної цифри за підсум-
ками цього року поки що немає, проте 
сума може сягнути 10 млрд грн. Якби в 

Україні працювала монетизація, ці гро-
ші могли б роздати. Згідно з чинною 
постановою, вони повернуться до дер-
жавного бюджету.

«Після закінчення опалювального 
сезону невикористану суму житлової 
субсидії керівник, об’єднання, надавач 
комунальних послуг повертає до дер-
жавного бюджету в повному обсязі на 
підставі акта розрахунку», — йдеться в 

постанові Кабінету Міністрів.
Зі свого гаманця комунальні зниж-

ки мають повернути ті, хто обдурив 
органи соцзахисту. Згідно з чинною по-
становою, повертати гроші доведеться, 
якщо помилився в декларації про до-
ходи щонайменше на 170 грн, якщо со-
ціальний інспектор під час обстеження 
матеріально-побутових умов виявив 
порушення.

УКРАЇНА З ПОЧАТКУ РОКУ 
ЕКСПОРТУВАЛА 
36 МЛН ТОНН ЗЕРНА
Українські аграрії з початку 2017-2018 маркетингового 

року (липень 2017 — червень 2018-го) станом на 

23 травня експортували 35,9 млн тонн зернових. 

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики і 

продовольства.

Зокрема, на експорт відправлено 15,9 млн тонн пшениці, 
4,1 млн тонн ячменю, 35 тис. тонн жита, 15,6 млн тонн кукуру-
дзи. Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні 
ринки 393,5 тис. тонн борошна, з яких 392 тис. тонн становить 
пшеничне борошно і 1,5 тис. тонн — інші види цього продукту.

Аграрії України в 2016-2017 маркетинговому році експор-
тували 43,8 млн тонн зернових, що є рекордом за всю історію 
незалежності держави. При цьому виручка від експорту зерно-
вих збільшилася на 6%, до 6,4 млрд дол.

Попередній рекорд експорту зернових в Україні був за-
фіксований у 2015-2016 маркетинговому році на рівні 39,4 млн 
тонн.

ЩО ЗМIНИТЬСЯ В ЧЕРВНI ДЛЯ УКРАЇНЦIВ
З настанням літа в Україні передбачається кілька ключових змін. З 1 червня 2018 року введено нові 

нормативи для банків і ВНЗ, зростуть тарифи й будуть запроваджені більш жорсткі санкції за борги з 

комунальних послуг.

Комунальні борги

Відповідальність за непогашену комунальну заборгованість стане 
жорсткішою. З 10 червня 2018 року вступає в дію Закон України «Про житлово-
комунальні послуги», який передбачає більшу відповідальність споживача 
за непогашену заборгованість. За кожен день прострочення сплати боргу 
нараховуватиметься пеня, а також запроваджуватимуться обмеження і 
припинення надання послуги в цілому.

Вид на проживання
З 1 червня вид на проживання в Україні видаватиметься в формі ID-карти. 
Кабінет Міністрів затвердив новий зразок бланка виду на проживання та 
порядок його оформлення й видачі.

Податкова декларація

З 1 червня 2018 року набирають чинності зміни до форми податкової 
декларації з ПДВ, згідно з наказом Міністерства фінансів. Наказом № 381 
затверджено зміни до форми податкової декларації з податку на додану 
вартість.

Новий документ 
на кордоні

З 1 червня в Україні змінені правила перевезення домашніх тварин за кордон. 
Згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України, 
тепер вивозити домашніх тварин, котів і собак, за межі України можна, маючи 
ветеринарно-санітарний паспорт встановленого зразка на домашню тварину. 
Були змінені правила щодо заповнення, зберігання, списання ветеринарних 
документів та вимоги до їхнього обліку. Тепер діє єдина форма бланка 
ветеринарно-санітарного паспорта на домашніх собак і кішок. Отримати 
ветеринарний паспорт можна в органах Держпродпотребслужби на підставі 
клінічного огляду тварини і при наявності всіх відповідних лікувальних обробок 
і щеплень.

Ліцензування ВНЗ

З 1 червня Міністерство освіти планує здійснювати ліцензування освітньої 
діяльності вищих навчальних закладів виключно в електронному вигляді. Буде 
створена електронна черга, через яку реєструватимуться ліцензійні справи в 
порядку надходження їх у Міносвіти.

Учитель року

З 1 червня набуває чинності постанова Кабінету Міністрів України про 
збільшення преміальних Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». 
Педагоги — переможці конкурсу тепер отримуватимуть по п’ять мінімальних 
заробітних плат.

Мобільна пошта
Укрпошта з 1 червня запускає пілотний проект пересувного відділення. 
Перший подібний проект з мультимодальним переміщенням транзитних 
відправлень поштою працюватиме в Чернігівській області.
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  ЦІКАВІ ПОДІЇ

ПРО ПIДТРИМКУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ
Жоден випуск нашої газети не обходиться без матеріалів, у яких ми інформуємо читачів про соціальні проекти, 

реалізовані за фінансової підтримки агропідприємств компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» і спрямовані на 

покращення умов у навчальних закладах сіл Кіровоградщини, Черкащини, Вінниччини, Одещини та Миколаївщини. 

Сьогодні до Вашої уваги — чергова порція добрих справ від Кернел.

Донедавна сільську владу Чернявки (Оратівський р-н, 

Вінницька обл.), а також педагогічний і батьківський 

колективи тутешньої школи хвилювало питання 

енергозбереження та створення належних умов 

для навчання діток у закладі.  Проблемою був стан 

наявних у освітньому осередку віконних конструкцій.

–Приміщення нашої школи введено в експлуатацію 
понад 30 років тому, тоді ж були встановлені й вік-
на, — розповідає Ганна Мусіївна, голова села. —

Відтоді віконні конструкції не оновлювалися, тож до наших днів 
вони дійшли у не зовсім належному стані. Ми не могли їх ні по-
мити, ні пофарбувати, бо вікна ледь трималися, а в холодну 
пору дошкуляли ще й протягами.

Коли влітку минулого року на землях Оратівщини, зокрема 
й Чернявки, почав працювати новий орендар — компанія Кер-
нел, то його представники під час першої зустрічі з сільською 

З НОВИМИ ВIКНАМИЗ НОВИМИ ВIКНАМИ

владою запропонували окреслити  пріоритетні напрямки со-
ціального співробітництва. Саме тоді було озвучено проблему 
неякісних вікон у школі. Минуло менше року, і результат співп-
раці з кернелівцями можна побачити на власні очі.

— Наразі завершено монтаж 22 конструкцій у вісьмох на-
вчальних кабінетах, здебільшого це молодша школа, — про-

довжує очільниця села. — Кернел направив на проект 100 тис. 
грн. Безперечно, це вагома допомога для нас. Проте ще час-
тина вікон потребує оновлення, тому сподіваємося, що в най-
ближчому майбутньому аграрії  допоможуть завершити проект 
та оновити весь віконний фонд школи. Дякуємо Компанії за те, 
що працюють з думкою про дітей.

–Нещодавно Кернел виділив фінансування для об-
лаштування дитячого майданчика двома пісочни-
цями, а також для обгородження території стар-

шої групи парканом і для придбання нових лав у спортивну 
залу, — коментує завідувач закладу Анна Кривошеєва. — 
Справа в тому, що саме ці речі були вкрай необхідні нашому 
осередку дитинства. Тому ми щиро дякуємо аграріям за під-
тримку та розуміння.

До речі, кернелівці допомагають дитячому садочку у ще 
одному надважливому питанні. Оскільки заклад не має цен-
тралізованого водопостачання, то підвезення води забезпечу-
ють саме аграрії підприємства «Вісла» (Кернел).

Щодня поріг дошкільного навчального 

закладу «Казка», що функціонує в с. Новоселівка 

(Арбузинький р-н,  Миколаївська обл.), переступають 

42 вихованці — жителі трьох сіл. Допомогу дитячому 

садочку надає підприємство «Вісла» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел».

IНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВРАДIЇВСЬКОЇ «ДОМIСОЛЬКИ»
Уже не один десяток років 

на теренах Врадіївщини 

(Миколаївська обл.) працює 

дитяча музична школа. Сьогодні 

значна частина викладачів, учнів 

і солістів закладу є переможцями 

різних конкурсів і фестивалів, а 

також учасниками  шкільних та 

районних концертів і заходів.

–Наша школа намагається да-
вати дітям музичну освіту, 
зараз у нас налічується сто 

вихованців. Ми виховуємо їх у любові 
та зацікавленості до музики, у розумінні  
класичного й сучасного музичного ми-
стецтва, розвиваємо музичні здібності, 
— коментує директор закладу Лариса 
Соловйова. — Тобто перед викладаць-
ким колективом стоять досить відпові-
дальні завдання, і ми намагаємося їх ви-
конувати. Важливою є підтримка влади 
та спонсорів.

КОРИСНI ПОДАРУНКИ ДЛЯ «КАЗКИ»

Нещодавно музична школа отри-
мала приємний подарунок від під-
приємства «Україна» (Кернел), що 
орендує землі селищної ради, та БФ 
«Разом з Кернел». Оскільки на базі за-
кладу формується новий дитячий ан-
самбль «Домісолька», саме для його 

потреб аграрії придбали музичні ін-
струменти.

— Від імені педагогічного колективу 
щиро дякуємо кернелівцям, — резюмує 
наша співрозмовниця. — Бажаємо їм 
процвітання, а нашим маленьким домі-
солькам — нових звершень та перемог.

КЕРНЕЛ — провідний та найбільший в Україні вироб-
ник і експортер соняшникової олії, ключовий постачальник 
сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморсько-
го басейну на світові ринки. Компанія щороку підтверджує 
беззаперечне лідерство в усіх напрямках діяльності у регі-
онах присутності та світових рейтингах. Протягом 10 років 
акції Кернел торгуються на Варшавській фондовій біржі. У 
2011-му IPO Кернел було визнано найкращим у країнах Цен-
тральної та Східної Європи за всю історію цієї біржі. З року в 
рік Компанія лідирує в рейтингах найкращих роботодавців. 
У 2016-му Кернел визнано найбільш прозорою Компанією 
АПК відповідно до Індексу прозорості найбільших компаній 
в Україні. У 2017 році Кернел успішно дебютував на рин-
ку євробондів, розмістивши на Ірландській фондовій біржі 
п’ятирічні облігації. На частку Кернел припадає близько 8% 
світового виробництва соняшникової олії. Торговельнi мар-
ки Компанії: «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак Домашня», 
«Чумак Золота». Свою продукцію Кернел постачає до більш 
ніж 60 країн світу, серед основних ринків збуту — Індія, кра-
їни Євросоюзу, Єгипет і Туреччина. Переробні потужності 
Кернел становлять 3,5 млн тонн насіння соняшника на рік, 
що дозволяє отримувати 1,5 млн тонн соняшникової олії та 
близько 1,3 млн тонн соняшникового шроту. Iз 2010 року 
Кернел активно розвиває аграрний напрямок дiяльностi —
сiльгоспвиробництво. Щороку Компанія постачає на міжна-
родні ринки приблизно 5 млн тонн кукурудзи, пшениці, яч-
меню, сої та ріпаку, закуповуючи сільгосппродукцію у більш 
ніж п’яти тисяч виробників, а також вирощуючи власну про-
дукцію на 560 тис. га землі. Поруч із виробничою дiяльнiстю 
проводиться тiсна спiвпраця з громадами сiл i малих мiст 
на територiї присутностi агропiдприємств Кернел. Основне 
завдання — фiнансово-матерiальна пiдтримка громадських 
iнiцiатив, соцiальної сфери населених пунктiв з метою пiд-
вищення рiвня життя та добробуту населення. У 2013 роцi 
всi соцiальнi iнiцiативи Компанiї об’єднали в програму пiд-
тримки територiальних громад «Разом з Кернел». Для реа-
лiзацiї цiєї програми агропiдприємства Компанiї створили 
однойменний Всеукраїнський Благодiйний фонд «Разом з 
Кернел». У Черкаській області Компанія обробляє землі в 
Катеринопільському, Тальнівському, Уманському, Мань-
ківському, Монастирищенському районах та представлена 
підприємствами «Зоря», «Чорна Кам’янка», «Айова», «Кочу-
бій», «Долинка-Агро», «Коритня-Агро», «Лукашівка ІК». На Кі-
ровоградщині, Вінниччині та Одещині Кернел орендує землі 
в Голованівському, Новоархангельському, Оратівському, 
Шаргородському, Ананьївському, Миколаївському, Тиврів-
ському, Бершадському районах (підприємства «Урожай», 
«Хлібороб», «Осіївське», «АФ Відродження», «Агро Інвест 
Україна», АФ «Кочубій», «Юшківці-Агро»). У Миколаївській 
області — підприємствами «Вісла», «Злагода», «Україна», 
що проводять свою діяльність на землях Доманівського, Ар-
бузинського та Врадіївського районів. На вказані підопічні 
території поширюються й соціальні програми Благодійного 
фонду.

ДОВIДКА

Підприємство «Вісла» (Кернел) та БФ «Разом Підприємство «Вісла» (Кернел) та БФ «Разом 

з Кернел» направили кошти на облаштування з Кернел» направили кошти на облаштування 

дитячого майданчика та придбання лав для дитячого майданчика та придбання лав для 

спортивної зали ДНЗ «Казка» с. Новоселівка спортивної зали ДНЗ «Казка» с. Новоселівка 

(Арбузинський р-н, Миколаївська обл.)(Арбузинський р-н, Миколаївська обл.)

Вихованці Врадіївської музичної школи, Вихованці Врадіївської музичної школи, 

учасники ансамблю «Домісолька» дякують підприємству «Україна» (Кернел) учасники ансамблю «Домісолька» дякують підприємству «Україна» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» за нові комплекти музичних інструментівта БФ «Разом з Кернел» за нові комплекти музичних інструментів

Компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел» профінансували проект із придбання та встановлення вікон Компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел» профінансували проект із придбання та встановлення вікон 

у школі с. Чернявки (Оратівський р-н, Вінницька обл.)у школі с. Чернявки (Оратівський р-н, Вінницька обл.)
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  В ДОБРУ ПУТЬ, ВИПУСКНИКИ!

ОСТАННI ДЗВОНИКИ ЛУНАЛИ НАД СЕЛАМИ
У кінці травня у всіх українських школах пройшли урочисті лінійки, які ознаменували завершення ще одного 

навчального року. Це свято для когось стало початком веселих літніх канікул, а для когось — відкрило дорогу в 

незвіданий світ самостійності та зрілості. Адже цьогоріч останній дзвоник пролунав для майже 185 тисяч українських 

випускників.

Традиційно представники агро-
підприємств компанії Кернел 
та Благодійного фонду «Разом 

з Кернел» завітали на відповідні уро-
чистості до сільських навчальних 
закладів. Привітання від кернелів-
ців приймали випускники шкіл із сіл 
Кіровоградщини, Черкащини, Він-
ниччини. Компанія презентувала ви-
пускникам корисні подарункові на-
бори. Також відповідно до звернень 
осередків освіти Миколаївщини 
була надана матеріальна допомога 
для організації роботи пришкільних 
таборів. Загальний бюджет витрат 
Компанії склав понад 125 тис. грн.

Валентин Нишпора, директор 
школи с. Мошурів (Тальнівський р-н, 
Черкаська обл.)

«З підприємством «Чорна Кам’янка» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
ми маємо налагоджену багато-
річну співпрацю. Компанія щороку 
фінансово допомагає проводити 

поточні ремонти в закладі, а кілька 
років тому підтримала проект із ре-
монту асфальтового покриття по-
двір’я школи. Кернелівці є частими 
гостями на нашому порозі, відвід-
ують загальношкільні свята. Щоро-
ку вітають першокласників з Днем 
знань, презентують учням солодощі 
до Нового року, не забувають і про 
випускників. Наприклад, цьогоріч 
шестеро наших випускників отри-
мали від Компанії корисні презен-
ти — термоси, які знадобляться їм 
у студентському житті. Хочу подя-
кувати аграріям за увагу, за те, що 
допомагають вирішувати проблеми 
закладу».

Катерина Баранова, директор НВК 
с. Перегонівка (Голованівський р-н, 
Кіровоградська обл.)

«Цьогоріч путівку в доросле життя 
отримали 12 випускників нашого на-
вчально-виховного комплексу. При-
вітати дітей з цим важливим днем на 

святковій лінійці зібралося чимало 
охочих. Традиційними були пода-
рунки від підприємства «Хлібороб» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел», 
за що ми вдячні аграріям. Корис-
туючись нагодою, хочу побажати 
нашим випускникам знайти свою 
життєву стежину, школярам — гарно 
відпочити, а нам усім — успішної ре-
алізації ідей і задумів».

Тетяна Печенюк, завідувач філії 
Калиниболотської ЗШ (Новоархан-
гельський р-н, Кіровоградська обл.)

«На урочистості з нагоди Остан-
нього дзвоника до нашої школи за-
вітали представники компанії Кер-
нел та БФ «Разом з Кернел». Вони 
привітали всіх присутніх зі святом, 
а дев’ятьом випускникам вручи-
ли термоси. Зауважу, що, попри 
те що Компанія працює на землях 
сільради менше року, наш заклад 
уже має певний досвід співпраці 
з цими аграріями. Зокрема, то-

рік до Дня знань першокласники 
отримали від Кернел комплекти 
енциклопедій, взимку учням діста-
лися новорічні солодощі. Крім того, 
кернелівці оплачували будівельні 
матеріали для проведення поточ-
них ремонтів. Проте найвагомішим 
подарунком стали два комп’ютери 
та принтер. Дякуємо представни-
кам Компанії за те, що вони завжди 
відкриті для спілкування, турбують-
ся про покращення умов навчання 
школярів».

Ганна Безталанна, завідувач філії 
Троянської ЗШ (Голованівський р-н, 
Кіровоградська обл.)

«На свято прощання зі школою до 
нас завітав Володимир Янчук, пред-
ставник  підприємства «Хлібороб» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел», 
щоб вручити шістьом нашим випус-
кникам подарунки та побажати успі-
хів у вже майже дорослому та само-
стійному житті. Це було приємно. До 

речі, хотілося б подякувати Компанії 
за ще один важливий пункт підтрим-
ки — забезпечення транспортом для 
поїздок учнів на екскурсії та свята, 
а також за надання транспорту для 
потреб благоустрою (підвезення 
дров тощо)».

Алла Василевська, директор школи 
с. Рогізна (Тиврівський р-н, 
Вінницька обл.)

«Від педагогічного та батьківського 
колективів дякую компанії Кернел та 
БФ «Разом з Кернел» за привітан-
ня восьми випускників. Кернелівці 
були присутні на святковій лінійці, 
висловлювали на адресу учнів щирі 
побажання, фотографувалися. А ще 
ми обговорили плани на найближчу 
співпрацю. Зокрема, збираємось 
встановити за кошти від аграрі-
їв нові вхідні двері. Приємно, коли 
поруч працюють соціально відпо-
відальні орендарі, які не цураються 
проблем сільської освіти».

ДО ВАШОЇ УВАГИ — ЯСКРАВІ СВІТЛИНИ ЗІ СВЯТКОВИХ ЛІНІЙОК, ЯКІ ПРОХОДИЛИ В СЕЛАХ РЕГІОНУ ЗА УЧАСТЮ КЕРНЕЛІВЦІВ

Випускники сільських шкіл Вінниччини, Кіровоградщини 

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

за подарунки до свята прощання зі школою
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  ЦІКАВІ ПОДІЇ

ДЕНЬ, ПРИСВЯЧЕНИЙ ДIТЯМ
Дитинство — це те, з чого починається життя кожної людини. Щороку в перший день 

літа відзначається Міжнародний день захисту дітей — прекрасне свято радості й надії. 

Агропідприємства компанії Кернел та Благодійний фонд «Разом з Кернел» традиційно 

долучаються до організації відповідних заходів у підопічних селах та містечках. 

Кернелівці вважають, що турбота про дітей повина стати одним з найголовніших 

наших обов’язків. Ми повинні щодня зігрівати теплом і любов’ю кожне маленьке 

серце, об’єднувати зусилля заради майбутнього, зробити все, аби захистити 

підростаюче покоління, вберегти його від усього того негативу, що існує у світі.

До Вашої уваги — розповіді про події, приурочені до цього свята, які пройшли за 

фінансової підтримки Кернел у селах Довгополівка (Тиврівський р-н, Вінницька обл.) 

та Ярошівка (Катеринопільський р-н, Черкаська обл.).

ДИТЯЧИЙ ЗАХIД 
У ЯРОШIВЦI

Вікторія Пипа, голова Мокрокалигірської ОТГ

«Уже другий рік поспіль наша об’єднана громада, до складу якої вхо-
дять села Ярошівка, Суха Калигірка, Єлизаветка, до Дня захисту дітей 
організовує святковий фестиваль. У рамках заходу малеча демон-
струє свої таланти й отримує за це подарунки. Цьогоріч завдяки спонсорській підтримці нам 
вдалося  яскраво відзначити це свято. Головним спонсором виступили компанія Кернел та  
Благодійний фонд «Разом з Кернел». Завдяки коштам від Компанії придбано солодощі для 
учасників фестивалю, а навчальні заклади ОТГ, школи та садочки, одержали від кернелівців 
комплекти розвиваючих ігор, конструктори, спортивний інвентар. Саме ці речі будуть вико-
ристовуватися в рамках організації пришкільних літніх таборів. Хочу подякувати аграріям за 
допомогу, за розуміння того, що у малюків не повинно бути нещасливого дитинства, і за це 
маємо відповідати ми, дорослі. Окремо наголошу на тому, що з приходом нового орендаря 
земель — компанії Кернел — значно покращилася співпраця в напрямку підтримки соціаль-
ної сфери та благоустрою. Приємно, що кернелівці не цураються проблем наших сіл, а на-
магаються спільними зусиллями їх вирішувати».

СВЯТО ДИТИНСТВА В ДОВГОПОЛIВЦI
Руслан Карпусь, голова Довгополівської сільради

«Цьогоріч ми вперше відзначили День захисту дітей. На святі були 
присутні близько 60 хлопчиків і дівчаток з двох сіл — Довгополівки та 
Кліщів. У рамках заходу проходив конкурс «Міс екологія». За фінан-
сової підтримки компанії Кернел для дітей працювали атракціони 
(батути), бажаючі могли поласувати солодкою ватою та попкорном. 
Із сільського бюджету було оплачено подарунки для учасників та 
переможців конкурсів. Дякуємо аграріям за те, що підтримали ініці-
ативу. Сподіваємося, такий захід стане для нашої громади гарною 
традицією та проводитиметься щороку».

  СПОРТИВНІ ОБРІЇ

КЕРНЕЛ СТАВ ГОЛОВНИМ СПОНСОРОМ МIЖНАРОДНОГО ТУРНIРУ З БОКСУ
З метою популяризації боксу серед дітей та молоді, підвищення спортивної майстерності юних боксерів 

та виявлення кращих спортсменів з 20 по 22 квітня у Маньківському районному центрі культури та 

дозвілля (смт Маньківка, Черкаська обл.) відбувся Міжнародний турнір з боксу. Головним спонсором 

заходу стали підприємство «Чорна Кам’янка» (Кернел) та Благодійний фонд «Разом з Кернел». Саме вони 

профінансували придбання нагород для юних спортсменів (грамот, медалей, кубків, цінних подарунків) 

та боксерської форми. Внесок кернелівців у організацію турніру склав 58 тис. грн.

Під час заходу свою майстер-
ність та фізичний гарт мали 
можливість продемонструвати 

майже 200 учасників різної вікової та 
вагової категорії з Молдови, а також 
з Вінницької, Житомирської, Івано-
Франківської, Київської, Херсонської, 
Тернопільської, Кіровоградської, Чер-
каської областей, міста Києва та Мико-
лаєва. Маньківщину у змаганнях пред-
ставили 40 спортсменів. Суддівська 
колегія була представлена суддями як 
національної, так і міжнародної кате-
горій. А чимало юних боксерів мають 
на своєму рахунку величезну кількість 
змагань і перемог.

Вітаємо переможців турніру!

 І місця: Роман Панько, Олександр Штангей, Олексій Цимбал, Юрій 
Благовісний, Антон Барвінченко, Даниїл Бухта, Анастасія Шарородська, 
Дмитро Семелюк, Сергій Любарський, Роман Тарликов, Денис Ткачук, 
Андрій Домбров, Мирослава Вакуленко, Ілля Скорик, Артем Дишлюк, 
Анатолій Коробчук, Олександр Швед, Максим Кочеров, Артем Бутенко, 
Михайло Ковальчук, Максим Остапенко.

 ІІ місця: Еміль Ібрагімов, Максим Берник, Микола Любарський, Ярос-
лав Павліченко, Поліна Йосипенко, Андрій Щепак.

 ІІІ місця: Ярослав Дрозденко, Михайло Дорошенко, Дмитро Павлен-
ко, Ігор Авраменко.
Переможці турніру в номінаціях:

Найкращий боксер — Роман Панько, Олександр Швед, Максим Остапенко.
Найтехнічніший боксер — Роман Тарликов.
За волю до перемоги — Даниїл Бухта.

Варто зауважити, що представників Кернел, зокрема Ігоря 

Кізяєва, директора ТОВ «Чорна Кам’янка» (Кернел), та Людмилу 

Андрійчук, керівника відділу соціальної політики Кернел у 

регіоні, відзначено подяками за активну участь у проведенні та 

організації  турніру.
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ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ

Ольга Михайлівна ЛавренюкОльга Михайлівна Лавренюк  
 Посада:Посада:  менеджер села Радчиха підприємства «Зоря» (Кернел),менеджер села Радчиха підприємства «Зоря» (Кернел),  

Катеринопільський р-н, Черкаська обл.Катеринопільський р-н, Черкаська обл.

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: 2 роки 2 роки

«Мені завжди подобалося спілкування з людьми. Понад 18 років я 
присвятила роботі в органах місцевого самоврядування, працювала 
сільським головою  Радчихи. Два роки тому керівництво підприємства 
«Зоря» (Кернел) запропонувало позицію менеджера села. Оскільки я 
добре знайома з роботою кернелівців, адже вони обробляють орендо-
вані землі сільради уже понад сім років, я вирішила спробувати. І досі 
жодного разу не пошкодувала про свій вибір. Наразі мої функціональні 

обов’язки — це налагодження комунікації з пайовиками Компанії, власниками земельних наділів, яких у на-
шому селі налічується 232 особи. Я підключаюся до питань різноманітного характеру. Зокрема до всього, 
що стосується виплати орендної плати, оформлення заявок на отримання адресної допомоги та авансових 
виплат, організації зустрічей і зборів, інформування громади про соціальні проекти Кернел та про переваги 
співпраці з орендарем. Вважаю, що найголовніше тут, як то кажуть, знайти стежку до людського серця, відчу-
ти проблему, з розумінням підійти до ситуації, вислухати, підтримати і словом, і ділом. Всі питання  пайовика 
мають вирішуватися якісно та оперативно. Бо орендодавця слід сприймати як партнера, який має залиши-
тися задоволеним. А співпраця повинна приносити користь обом сторонам. Користуючись нагодою, хочу 
сказати кілька слів і про колектив. Прийшовши працювати в Кернел, була приємно здивована професіоналіз-
мом працівників Компанії, тут кожен фахівець перебуває на своєму місці, удосконалює свої навики, адже для 
розвитку співробітників тут створено всі умови. Пишаюся тим, що працюю в Кернел, у команді висококласних 
спеціалістів і дбайливих господарів української землі».

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

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

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. 

  ФОТОФАКТФОТОФАКТ

ОПЕРАЦIЯ «КОМП’ЮТЕРИЗАЦIЯ»!
Людина завжди прагнула по-

легшити собі життя. З метою 
вдосконалення робочих про-

цесів, для простішого виконання за-
вдань створювалися все нові й нові 
пристрої. Але справжня революція 
відбулася тоді, коли вчені представи-

ли світові шедевр людського генія —
комп’ютер. Складно оцінити, яку роль 
сьогодні відіграє цей пристрій у на-
шому житті. Сказати, що важливу —
значить, практично нічого не сказа-
ти. Якщо з ладу вийде комп’ютер на 
підприємстві чи в установі, це може 

ДО ВАШОЇ УВАГИ — СВІТЛИНИ З ПРОЕКТУ

спричинити безліч проблем: зупи-
няється маса процесів, іноді навіть 
виробничий. Непросто й тим закла-
дам, де такої техніки бракує. Саме 
тому підприємства компанії Кернел 
спільно з БФ «Разом з Кернел» нама-
гаються по можливості підтримувати 
соціальні установи сіл у розрізі за-
безпечення необхідним комп’ютер-
ним устаткуванням.

Так, у попердніх випусках ми 
повідомляли про те, як Кернел по-
сприяв у появі комп’ютерної техніки 
в амбулаторії с. Тальянки (Тальнів-
ський р-н, Черкаська обл.), школи с. 
Кальниболота (Новоархангельський 
р-н, Кіровоградська обл.) тощо. 
Сьогодні пропонуємо ознайомитися 
з тим, як триває процес комп’юте-
ризації разом з Кернел у селах ре-
гіону. Зокрема, у рамках проекту 
комп’ютерне обладнання отримали: 
школа с. Вікторівка (Маньківський р-
н, Черкаська обл.), дитячі садочки сіл 
Новоселівка (Арбузинський р-н, Ми-
колаївська обл.) та Грузьке (Голова-
нівський р-н, Кіровоградська обл.).

ВIТАЄМО!
Колектив підприємства АФ «Вісла» (Кернел) вітає жителів 

Миколаївщини — пайовиків, які в липні відзначатимуть ювілеї:

• 8 липня — ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ МЕЛЬНИК, 

житель Миколаєва (75-річчя);

• 19 липня — СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ ЛЕВЧЕНКО, 

житель с. Новоселівка (40-річчя);

• 24 липня — СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ ЧЕРНІЄНКО, 

житель с. Новоселівка (55-річчя).

Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,

Хай добро не оминає хату,
Як не оминає цвіт весна.

Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться, немов вишневий цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує сотню літ.

ТОВ «Агро Інвест Україна» (Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА 
(с. Велика Вулига, Тиврівський р-н, Вінницька обл.)

 Профільна освіта.
 Досвід роботи від 2 років.
 Наявність відповідного посвідчення.

ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ЗЕМЕЛЬНОГО ВІДДІЛУ
(с. Велика Вулига, Тиврівський р-н, Вінницька обл.)

 Вища землевпорядна/юридична освіта.
 Досвід роботи від 2 років.
 Знання земельного законодавства у сфері оформлення та 

реєстрації договорів оренди.

Контактна особа: Віолетта Біляк, тел.: (067) 263-92-59

СТОВ АФ «Україна» (Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА
(смт Врадіївка, Миколаївська обл.)

 Профільна освіта.
 Досвід роботи від 2 років.
 Наявність посвідчення.
 Відповідальність та порядність.

ТОВ АФ «Вісла» (Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА
(с. Новоселівка, Арбузинський р-н, Миколаївська обл.)

 Профільна освіта.
 Досвід роботи від 2 років.
 Наявність посвідчення.
 Відповідальність та порядність.

ЕНЕРГЕТИК 
(с. Новоселівка, Арбузинський р-н, Миколаївська обл.)

 Профільна освіта.
 Досвід роботи від 1 року.
 Відповідальність та порядність.

Контактна особа: Надія Постовик, тел.: (066) 890-24-60

ТОВ АФ «Хлібороб» (Кернел)

ЕНЕРГЕТИК
(с. Осіївка, Бершадський р-н, Вінницька обл.)

 Профільна освіта.
 Досвід роботи від 1 року.
 Відповідальність та порядність.

Контактна особа: Світлана Демченко, тел.: (067) 496-21-62

СТАРШИЙ ОХОРОННИК ГРУПИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ
(с. Наливайка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

 Вища/неповна вища освіта.
 Досвід роботи від 1 року.
 Добра фізична підготовка.

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

 Вища/неповна вища інженерно-технічна освіта.
 Досвід роботи від 2 років на керівній посаді.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
(с. Наливайка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

 Наявність посвідчення.
 Досвід роботи від 2 років.
 Відповідальність.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА
(с. Наливайка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

 Профільна освіта.
 Наявність посвідчення.
 Досвід роботи від 2 років.
 Відповідальність.

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

ТОФ АФ «Зоря» (Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА 
(с. Лисича Балка, Катеринопільський р-н, Черкаська обл.)
 Профільна освіта.
 Досвід роботи від 2 років.
 Наявність посвідчення водія.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
(с. Лисича Балка, Катеринопільський р-н, Черкаська обл.)
 Профільна освіта.
 Наявність посвідчення.
 Досвід роботи від 2 років.
 Відповідальність.

Контактна особа: Людмила Римар, тел.: (096) 963-33-09, 
    (095) 366-97-16
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ 
В КЕРНЕЛ

  ДОБРИЙ ГОСПОДАР

ЯГIДНИЙ СЕЗОН: ЗАРЯДЖАЄМОСЬ ВIТАМIНАМИ
Пропонуємо дбайливим господиням якомога більше дізнатися про користь та цілющі 

властивості ягід, щоб вирішити, якого варення варто заготувати більше.

Щоб узяти від ягідного сезону 
максимум користі, слід ознайомити-
ся з цілющими властивостями кож-
ної ягоди окремо. Ми склали для Вас 
умовний календар-розповідь про ко-
ристь найулюбленіших літніх ягід за 
часом їхнього дозрівання.

Після затяжної зими Ви потер-
паєте від авітамінозу й сонливості? 
Полуниця — перша з сезонних ягід —
допоможе Вам надовго забути про ці 
проблеми. Регулярно вживаючи цю 
ягоду, Ви поповните свій організм 
вітаміном С, калієм, клітковиною, 
саліциловою та фолієвою кислотою, 
що допоможе у профілактиці серце-
во-судинних і шкірних захворювань. 
Багата на полісахариди та органічні 
кислоти, полуниця повертає в тонус 
мікрофлору кишечника, бере участь 
у зв’язуванні та виведенні з організму 
токсинів, важких металів, нормалізує 
процеси обміну речовин. А завдя-
ки потогінним і жарознижувальним 
властивостям, які забезпечує висо-
кий вміст саліцилової кислоти, полу-
ниця є дієвим засобом для боротьби 
з застудними й вірусними захворю-
ваннями.

А ще червонобока ягода спри-
яє схудненню, розщепленню жирів, 
нормалізує рівень цукру в крові. Як 
підсолодити життя, коли обмежуєш 
вживання всіляких ласощів? Їсти по-
луницю! Ароматичні речовини, що 
містяться в ягоді, стимулюють ви-
вільнення серотоніну, що покращить 
вам настрій на весь день. До речі, 
антиоксидантні властивості полуниці, 
що стимулюють розумову діяльність, 
допоможуть Вам запам’ятати чимало 
корисної інформації.

У червнево-липневий період 
джерелом вітамінів С, Е, К, В5, В6, ка-
ротинів, жирних кислот, зокрема фо-
лієвої, є суниця. Завдяки високому 
вмісту заліза, калію, фосфору вона 
стимулює процес кровотворення. Ця 
запашна ягода крихітна, проте може 
похвалитися тим, що нормалізує ар-
теріальний тиск, покращує роботу 
щитовидної залози, лікує анемію, 
атеросклероз, оберігає клітини печін-
ки від запалень та старіння.

Незамінною є суниця в лікуванні 
таких шкірних захворювань, як дер-
матити, вітиліго та екзема. Ця соняч-
на ягода здатна відновити діяльність 
дихальної системи після тривалих 
запальних процесів. А завдяки анти-
оксидантам не лише допомагає впо-
ратися зі стресовими станами, а й 
перешкоджає розвитку ракових пух-
лин. У сезон дозрівання суниць лікарі 
рекомендують споживати 1 склянку 
ягід на добу.

Рясне дозрівання малини припа-
дає на середину липня, хоча за спри-
ятливих погодних умов поласувати 
ягодою вдасться ще й у червні. Це 
істинно лікарська рослина, адже вона 
є природним замінником аспірину 
завдяки високому вмісту саліцилової 
кислоти. Також знижує температуру, 
зменшує біль та набряки без шкоди 
для організму. Лікарі радять вживати 
цю ягоду під час запальних процесів, 
які спричиняють почервоніння та су-
хість шкіри, біль у суглобах, подагру 
та варикозні захворювання. А ще діє-
тологи зауважують, що малина — по-
тужний натуральний геропротектор-
ний засіб, тобто сповільнює процес 
старіння.

Високий вміст вітаміну С, фрук-
този та кислот у ягоді стимулює про-
цес травлення. Крім того, у малині є 
ефірні олії, що покращують апетит і 
слиновиділення. Тож за поліпшенням 
обміну речовин, виведенням з орга-
нізму солей важких металів, токсинів 
та шкідливого холестерину звертай-
теся до малини. Особливо цінною є 
її родичка — лісова малина, яка уві-
брала усі згадані поживні речовини 
у вищій концентрації, але має значно 
виразніші смакові якості. Добова нор-
ма малини для дорослої людини — 
1-2 склянки ягід.

Не лише красива та смачна, а й 
дуже корисна — чорниця, поласува-
ти якою зможемо вже у липні-серпні. 
В її складі безліч цінних та унікальних 
мінералів, вітамінів групи В, С, РР, 
пантотенових та інших кислот. Ця 
чорна лісова королева надзвичайно 
корисна: зміцнює сітківку ока, підви-
щує гостроту зору, покращує пам’ять. 

Завдяки вмісту рослинного інсуліну 
ягоди корисні для діабетиків. Чорни-
цею також лікують гострі захворюван-
ня шлунково-кишкового тракту. Вона 
має дивовижний вплив на клітини 
печінки, покращує обмінні процеси в 
організмі.

Ще одна властивість чорниці —
повертати організму тонус у період 
авітамінозу та занепаду сил. А завдя-
ки тому, що чорниця містить пектини, 
вона допомагає виводити токсини, 
шлаки й солі важких металів. Чорна 
ягода — один з важливих продуктів, 
які запускають процес омолоджен-
ня, очищаючи кров, зміцнюючи стін-
ки судин і покращуючи кровообіг. Не 
згайте можливості попоїсти чорниці 
влітку — неодмінно помітите: взимку 
організм буде вам вдячний!

І, нарешті, вишня — ягода з ви-
соким вмістом вітаміну А, С, Е, Н, РР, 
групи В, мінералів, пектинів, азотис-
тих та дубильних речовин. Кумарин, 
що містяться у вишні, знижує згор-
тання крові, тому ягоди ефективні у 
лікуванні й профілактиці тромбозів, 
інсультів та інфарктів. Якщо регуляр-
но споживати ягоди або натуральний 
вишневий сік, серцеві напади турбу-
ватимуть значно рідше, а тиск повер-
неться до нормальних показників.

Особливо пощастило жінкам, які 
виношують дітей улітку — в сезон, 
коли достигає вишня: фолієва кис-
лота, на яку багаті ягоди, просто не-
замінна для повноцінного розвитку 
малюка. Вітаміни й мінерали беруть 
участь у процесі кровотворення, а 
завдяки позитивному впливу на ді-
яльність центральної нервової систе-
ми та головного мозку — підвищують 
розумову активність. Не дарма вчені 
занесли вишню до списку продуктів, 
що продовжують життя.

Зрештою, скільки ягід влітку не 
їж — все одно на рік не наїсися. Зви-
чайно, можна заморозити всього по 
жменьці. У неягідний період всього 
півсклянки замороженого міксу під-
тримають ваш організм у тонусі і вря-
тують від зимової депресії. Але ніщо 
не замінить майстерно зварених ягід 
за смаком, а іноді й за користю.

Щоб зберегти запашне й солодке літечко надовго, 

пропонуємо декілька рецептів ягідного варення. 

Ласувати  ним — суцільне задоволення, а іноді й 

смачний порятунок від хвороб.

ЦIЛЮЩI ВЛАСТИВОСТI ЛIТНIХ ПЛОДIВЦIЛЮЩI ВЛАСТИВОСТI ЛIТНIХ ПЛОДIВ

Чорничне варення «П’ятихвилинка»
 Інгредієнти: 1 кг чорниці, 1-1,5 кг цукру, 250 мл води.
 Приготування. У великій ємності доведіть воду до кипін-

ня. Висипте у воду цукор і доведіть до повного розчинення. 
Чорницю переберіть, промийте і, коли цукор розчиниться, 
висипте у сироп. Вимкніть вогонь і залиште ягоди настою-
ватися впродовж 4 годин.
Увімкніть вогонь, доведіть до кипіння і варіть близько 3 хви-
лин. Потім вимкніть і дайте охолонути. Повторюйте проце-
дуру варіння ще кілька разів, поки не отримаєте варення 
бажаної консистенції.
Готове варення розлийте у стерилізовані банки, закрутіть, 
поставте догори дном до повного охолодження. Зберігайте 
у прохолодному місці

Варення з чорниці без термообробки

 Інгредієнти: 1 кг чорниці, 1,5 кг цукру.
 Приготування. Чорницю переберіть від сміття і ретель-

но промийте. У ємності змішайте блендером чорницю та 
цукор. Можна також використовувати м’ясорубку.
Розкладіть варення в стерилізовані банки і зберігайте у 
холодильнику. Перевага сирого «варення» — у мінімальній 
термічній обробці та збереженні максимальної кількості 
поживних речовин. Втім, і з’їсти таке варення доведеться 
першим.

Ароматне малинове варення

 Інгредієнти: 750 г малини, 250 г цукру, 150 мл води.
 Приготування. Переберіть ягоди, викладіть у ємність, 

налийте води й доведіть до кипіння на найповільнішому вог-
ні. Проваріть 3-4 хвилини і знімайте з плити, щоб протерти 
через сито в гарячому вигляді. Додайте в малинове пюре 
цукор, доведіть до кипіння, але не кип’ятіть! Одразу пере-
лийте варення до стерилізованих банок і закатуйте.

Суничне варення «Протизастудне»

 Інгредієнти: 2 кг цукру, 1 кг суниці.
 Приготування. Підготовлені ягоди перетріть з цукром, 

поставте на плиту й нагрійте на повільному вогні до повного 
розчинення цукру. Не доводьте до кипіння. Тепер розлий-
те варення по банках і закатайте. Зберігатися таке варення 
може довго, але краще поставити його в холодильник.

Суничне варення тривалого 
приготування

 Інгредієнти: 1,4-1,5 кг цукру, 1 кг суниці, дрібка лимон-
ної кислоти.

 Приготування. Суницю переберіть, прибравши всі ве-
ликі ягоди. Укладіть шарами в таз, щедро посипаючи кожен 
шар цукром. Залиште на 5-6 годин за кімнатної температури 
до виділення соку. Проваріть на повільному вогні, обережно 
помішуючи, до повного розчинення цукру. Після збільшен-
ня вогню доведіть до кипіння. Як закипить, варіть упродовж 
15-20 хвилин. Якщо все-таки вирішили готувати варення з 
великих ягід, то після варіння їм дають охолонути протягом 
півгодини, а потім знову доводять до кипіння. Процес повто-
рюють декілька разів. Постійно знімайте пінку, а наприкінці 
варіння додайте 1-2 г лимонної кислоти на кожен 1 кг цукру.

ГОТУЄМО СМАЧНЕ ВАРЕННЯ
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Кернел – провідний у світі та най-
більший в Україні виробник та 
експортер соняшникової олії, 
ключовий постачальник сільсько-
господарської продукції з регіону 
Чорноморського басейну на світові 
ринки. Свою продукцію Кернел екс-
портує більш ніж в 60 країн світу. 

Кернел формує аграрну еліту но-
вого покоління. Ми розкриваємо 
потенціал молодих фахівців, забез-
печуємо перспективи професійно-
го зростання і сприятливі умови для 
роботи і життя в сільській місцевості.

Всі молоді спеціалісти Компанії
забезпечуються:

Гідною заробітною платою

Безкоштовним житлом

Пільговим харчуванням

Офіційним працевлаштуванням

Чекаємо ваші резюме: Детальна інформація за номером:
e-mail: student@kernel.ua +38 (050) 311 65 89

Ми запрошуємо молодих, активних та 
цілеспрямованих студентів взяти участь 
у конкурсі на наступні вакансії:

ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
Полтавська, Хмельницька, Харківська, 
Черкаська, Одеська обл.

МЕНЕДЖЕР З ПОСТАЧАННЯ
м. Чорноморськ, Одеська обл. 

МЕНЕДЖЕР З ПОСТАЧАННЯ
м. Полтава

БУХГАЛТЕР
м. Київ

АГРОНОМ-ДОСЛІДНИК
смт Варва, Чернігівська обл.

Кернел – це більше ніж роботодавець. Насамперед це Компанія, яка надихає, 
дає свободу для інтелектуального розвитку, дарує енергію для заміщення стереотип-
них дій творчістю, створює умови та безмежні можливості для вдосконалення. Кернел 
- це флагман інновацій, драйвер глобальних змін у житті кожного з нас та всієї України.
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ВАКАНСІЇ ОСВІТНЬОЇ 
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№
 3

6
, 

с
т

о
р

iн
к

а
 8

��������	
���������	
�������	
�
��������	
�
���������
�����
���������

������
���
��������
���������	
��
�����
kernel.ua
��
��������
 !"#$%%&
����������	���


����������������������
���������������������

 �����!"��������
�������#�����
'''�&#()#*�+!,+!,-#!.,
/(!0+!-#12!)021-+0#)-1,


ЧЕРВЕНЬ З КОСОЮ ПО ЛУГАХ ПIШОВ, 
А ЛИПЕНЬ З СЕРПОМ ПО ХЛIБАХ ПОБIГ

  ПРИКМЕТИПРИКМЕТИ

Синоптики обіцяють, що екватор літа буде сухим і спекотним. Воно й не дивно: 

липень називають тім’ячком літа, бо пече найдужче. Натомість у прикметах 

знаходимо: «Червень літо рум’янить, а липень громами розпікає». 

Тож чим — блискавицями чи літнім жаром — пектиме цього року, 

розкаже народний календар.

 1 червня — Івана 

Івана прозвали Довгим через початок місяця найдо-
вших днів. Навіть посіяні цього дня огірки виростуть 
довгими.

 3 червня — Костянтина

Дощ із градом віщує сніг з крупою рівно за півроку. 
Якщо день сонячний, так піде й на осінь.
5 червня — Леонтія
Здавна день вшанування святого Леонтія  —  час за-
сівати поля коноплями.

 7 червня — Івана

День Івана Головатого вважається ідеальним для виса-
джування розсади капусти. Це також час завершення 
сівби ярої пшениці та початку збору лікарських трав.

 10 червня — Микити

На Микити, охоронця гусей, від тихого дня слід чека-
ти доброго врожаю.

 11 червня — Федосії

«Рости, рости трава до лісу, а жито — до клуні». З та-
кими словами на Феодосії-колосниці ходять дивити-
ся на хліби й кататися по житу.

 13 червня — Веремія

Веремій-розпрягальник закінчує сезон сівби, тож се-
ляни розпрягали коней і вішали козуб на стіну аж до 
наступного року.

 16 червня — Лук’яна

«На Лук’яна, напередодні Митрофана, не лягай 
спати рано, а приглядайся, звідки вітер». Коли той 

дме з півдня, то буде врожай ярих; з північного-за-
ходу  — на сире літо; а східний приносить хвороби 
й усякі негоди.

 18 червня — Дорофія

На Дорофія селяни знову уважні до вітру. Погода за 
вікном тиха  — до великого зерна, і навпаки.

 19 червня — Іларіона

На Іларіона починали полоти від бур’янів льон, а та-
кож просо та інші культури.

 20 червня — Федота

Наливаються соками жита й настає справжня спека: 
«Святий Федот тепло дає — жито в золото вдягає». 
Короткі, а проте ясні та зоряні ночі: «На Федота зоря 
руку подає».

 21 червня — Федора 

Свято Федора-Стратилата відоме в народі як день 
Криничника. На місці, призначеному для криниці, 
звечора покладіть посудину й чекайте сходу сонця: 
якщо дно буде вкрите водяними струмочками, тут 
гарне джерело.

 23 червня — Кирила

День Кирила Літнього вважається часом астрономіч-
ного початку літа: «На Кирила віддає сонечко землі 
всю силу».

 26 червня — Килини

Селяни зрізають гречки жменьку, щоб прикрасити 
ікони на Килини-гречишниці. А з минулорічних запа-
сів варили кашу і пригощали жебраків.

 29 червня — Тихона

Земля зменшує оберти, навіть співочі птахи стиха-
ють, вигодовуючи потомство. До збору вражаю спо-
вільнюється й ритм людського життя: «Лист на дереві 
повний, так і сіяти повно».

 30 червня — Мануїла

Що більше яскравих спалахів за ніч помітиш, то кра-
щого врожаю чекай. «На Мануїла сонце застоюєть-
ся», продовжуючи розпочате на Тихона.

 1 липня — Іпатія

Сьогодні дізнаємося, чи варто чекати зливи, спосте-
рігаючи за травою: якщо вона суха — вночі піде дощ. 
А можна й за місяцем: якщо на його розі вдасться по-
вісити цеберко — буде суха погода, якщо ж цеберко 
впаде — чекай дощу.

 2 липня — Зосима

Святий Зосим — покровитель бджіл, тож від сьогод-
ні комахи починають заготівлю меду. Пильнуючи, як 
вони поводяться, можна складати прогноз погоди: 
летять до своїх вуликів — на дощ, стають агресивни-
ми — чекайте на спеку.

 3 липня — Мефодія

Подейкують, у цей день дощ може хоч би й сорок днів лити.
 4 липня — Терентія

Спекотний день на Терентія — грудень буде холодним.
 6 липня — Горпини

День Горпини Купальної вважається благодатним 
для збирання коренів і трав. Для цього прокидайтеся 
вдосвіта, щоб піти в ліс і заготовити цілющі рослини 
правильно.

 7 липня — Івана Купала 

На свято молодості й самоочищення неодмінно 
треба скупатися. Щоб дочекатися врожаю огірків 
та горіху, шукайте велику росу. А вночі виглядайте 
зорі — вони провісники рясного врожаю грибів. Ряс-
ний дощ, навпаки, до неврожаю.

 10 липня — Самсона

Святого в народі нарекли Сіногноєм за те, що сіно за-
гноює. Цього дня наші предки були уважні до погоди: 
якщо йтиме дощ, то негода триватиме сім тижнів.

 11 липня — Сергія і Германа

Дозріває червона бузина, а соловейко співає свої 
останні пісні цього року. Та якщо й зозуля припинить 
свій спів — чекайте ранньої зими.

 12 липня — Петра і Павла

Приказують: «на Петра і душа тепла». За традицією, 
свято найурочистіше відзначали пастухи: з танцями, 
співами, «копаням Петра» і частування пиріжками з 
сиром. На завершення Петрового посту пекли об-
рядовий хліб з першого ячмінного борошна й несли 
його святити до церкви.

 14 липня — Кузьми і Дем’яна

«Кузьма і Дем’ян згубили жупан». День вважався 
полуднем літа, адже за старим стилем це початок 
справжньої спеки.

 15 липня — Фотія

Кінець косовиці й початок підготовки до жнив. «З 
сіножаті пішли пожинки». Якщо вже можна помітити 
жовте листя на деревах — осінь буде ранньою.

 17 липня — Андрія, Марфи

Спостерігайте за місяцем: якщо при сході його добре 
видно, та ще й здається, ніби він змінює колір — буде 
добрий врожай.

 21 липня — Прокопа

«На Прокопа жита копа» — традиційний початок 
жнив. Жінки до схід сонця йшли рвати кріп, який, вва-
жалося, порятує від головного болю. Відваром з кро-
пу купали дітей у ваннах, а дорослі мили голову. 

 25 липня — Прокла 

Наші предки вірили, що роса в цей день має сильні 
цілющі властивості, допомагає у лікуванні зурочень. 
«На Прокла все від роси намокло», тож зібрати її не-
складно.

 27 липня — Акіли

Дощ, що почався в цей день, литиме ще сім днів, а 
то й сім тижнів. Капуста цього дня згортається в ка-
чани.

 30 липня — Марини

За повір’ям, народжені в цей день мають владу над 
громом та блискавками, вміють розводити хмари.

 31 липня — Івана

У народі Івана Багатостраждального шанують за 
допомогу в боротьбі з «облудною пристрастю». 
Тож жінки, яких покинули чоловіки, замовляли цер-
ковну службу, щоб возз’єднати пару. Вважалося, 
що Багатостраждальний може наділити чоловіка 
вірністю та мудрістю для подальшого подружнього 
життя.


