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ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРОПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО
АГРОПІДПРИЄМСТВА 

КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ на Черкащині, 
Кіровоградщині, Миколаївщині, 
Вінниччині та Одещині за шість 

місяців 2018 року сплатили понад 
98 млн грн податків. 

З них 74 млн 739 тис. грн надійшли 
до місцевих бюджетів, 

ще 25 млн 821 тис. грн — до 
державної скарбниці.

стор.
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АКТУАЛЬНО
ВАРТІСТЬ ПРОДУКТІВ 

В УКРАЇНІ неухильно 
підвищується — нехай і на 

декілька копійок, та все 
ж зміни є. Так, за даними 

Державної служби статистики, 
зростання цін за перше 

півріччя 2018 року склало 
понад 4%. Які продукти 

найбільше подорожчали та 
чого чекати восени?

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 25 (47)
14 вересня 2018 р.

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, доходи домогосподарств України у I кварталі 2018 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) 

становлять:

Дорогі читачі!
Ось і настала барвиста й духмяна пора 

року — осінь. Це коли у повітрі пахне димом 
багать, а у домівках — гарячими напоями та 
свіжою випічкою. Це сезон теплих светрів, 
парасольок і вечірніх прогулянок парком. А 
для дбайливих господарів — це ще й час збо-
ру урожаю, підготовки до зимового періоду. 
Саме зараз на полях Кернел завершено збір 
ранніх зернових, розпочато обмолот пізніх 
культур та посів озимих під урожай наступ-
ного року. Про результати сільськогоспо-
дарського сезону ми проінформуємо вас у 
наступних випусках газети.

Сьогодні ж приділимо увагу соціальній 
діяльності агропідприємств Кернел, які пра-
цюють у селах Черкащини, Кіровоградщини, 
Вінниччини, Одещини та Миколаївщини. Зо-
крема, варто зауважити, що у першому пів-
річчі поточного року Компанія спільно з БФ 
«Разом з Кернел» інвестували в соціальну 
сферу сіл вказаних областей понад 4 млн 
грн. Здебільшого ці кошти використовува-
лися на покращення рівня освіти, медицини, 
культури, благоустрою, надання адресної 
допомоги тощо.

Так, лише на проекти з підготовки шкіл 
і садочків регіону до нового навчального ро-
ку — придбання меблів, оргтехніки, про-
ведення ремонтних робіт у приміщеннях — 
Кернел витратив майже півмільйона гри-
вень.

Гарним доповненням освітніх проектів 
Компанії стали традиційні привітання першо-
класників. У День знань фактично в кожен 
підопічний навчальний заклад Черкаської, 
Миколаївської, Одеської, Кіровоградської та 
Вінницької областей завітали представни-
ки Компанії з корисними подарунками для 
першачків — укомплектованими всім необ-
хідним наборами канцелярського приладдя. 
Детальніше про співпрацю з кернелівцями 
розповіли директори шкіл регіону.

Ще одним важливим аспектом діяль-
ності агропідприємств Кернел є сумлінна 
сплата податків. Важливим тому, що завдяки 
коштам, які перераховує Компанія, покра-
щується благоустрій та інфраструктура, за-
безпечується виконання державою її функ-
цій — виплата пенсій, соціальних пільг, робо-
та бюджетних установ тощо. А ще перерахо-
вані Кернел податки є запорукою стабільного 
розвитку сільських територій.

Так, за шість місяців 2018 року Агро-
бізнес Кернел сплатив 575 млн грн податків. 
Левову частку з них  — майже 438 млн грн —
склали податкові надходження до місце-
вих бюджетів. Ознайомитися з тим, скіль-
ки коштів перераховано у місцеві бюджети 
Черкащини, Миколаївщини, Кіровоградщи-
ни, Вінниччини та Одещини, Ви можете на 
шпальтах газети.

Традиційно в номері — корисні поради, 
новини, вакансії Компанії, а також історії тих, 
хто будує свою кар’єру в Кернел. Дякуємо за 
довіру! І за те, що залишаєтеся з нами!

Злагоди й тепла Вашим 
домівкам! Щедрої осені та 

сонячного настрою!

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

ФОТОФАКТФОТОФАКТ
Громаді села Троянка, що 
в Голованівському районі 

Кіровоградщини, СПІВПРАЦЯ З 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ХЛІБОРОБ» (КЕРНЕЛ) ТА 

БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» дала 
черговий результат. Тут за 

фінансування Компанії споруджено 
обрядову залу. Кернел виділив на 

цю справу 120 тис. грн.

 Середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства у І кварталі 2018 року склали 9165 грн. 

 Міське домогосподарство отримувало в середньому за місяць 9481 грн, сільське — 8513 грн.

 У середньому на одну особу, яка входить до складу домогосподарства, еквівалентні загальні доходи 
становили 4344 грн на місяць, у міських домогосподарствах — 4558 грн, у сільських — 3923 грн. 

 Рівень середньомісячних доходів однієї особи у 2,6 разу перевищив рівень законодавчо встановленого 
на цей період прожиткового мінімуму (1700 грн). Середньодушові доходи домогосподарств 
у І кварталі 2018-го порівняно з аналогічним періодом попереднього року зростали більшими темпами, 
ніж індекс споживчих цін за цей період: відповідно 123,2% проти 113,8%.

 ВІДЛУННЯ СВЯТА

РАЗОМ IЗ КЕРНЕЛ ВЧИТИСЬ ЧАС
Урочистими заходами та першим дзвоником розпочався в усіх освітніх закладах нашої країни  

новий навчальний рік. До українських шкіл пішло понад 448 тис. першокласників. З них до 

шкіл сільської місцевості зараховано понад 145 тис. діток. Традиційно в селах Черкащини, 

Кіровоградщини, Вінниччини, Миколаївщини та Одещини День знань відзначали спільно з 

представниками агропідприємств компанії Кернел та Благодійного фонду «Разом з Кернел». Як це 

було — читайте в нашому матеріалі.
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  ЕКОНОМІЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ЩО ЗМIНИЛОСЯ 
З 1 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ: 
субсидiї, цiни, школи, лiкарнi

Як і на що зростають ціни

Якщо у 2017-му ціни на деякі товари зросли навіть більш 
ніж на 20%, цьогоріч таких різких стрибків вартості продуктів 
харчування не було. Так, ціни продовжують поступово підви-
щуватися, але не сягають критичних відміток.

«Якщо брати дані Держстату, то з початку року ціни на 
продукти харчування зросли всього на 4%. Причому, якщо 
розглядати дані за червень, у нас була дефляція — тобто зни-
ження цін, що цілком характерно для літнього періоду, тому 
що в цей період стають дешевшими всі основні сільськогос-
подарські продукти — молоко, яйця, овочі, фрукти», – розпо-
вів у коментарі економічний експерт Борис Кушнірук.

Він також додав, що торік влітку був стрибок цін, але 
його спровокувало зростання цін на продовольчі товари на 
зовнішніх ринках.

«У нас більшість продуктів харчування вже прив’язані до 
цін на зовнішніх ринках, це призвело до того, що підскочи-
ли ціни на масло, молоко, м’ясо. Історія з м’ясом також була 
пов’язана з тим, що у нас мала місце активна стадія афри-
канської чуми свиней, яка викошувала поголів’я тварин де-
сятками тисяч, і це спровокувало стрибок цін. Ми опинилися 
в такій ситуації, що свинину у нас досі імпортують, тому що 
власного виробництва не вистачає, передусім для м’ясопе-
реробки», – зазначив Кушнірук.

Якщо порівняти ціни на основні продукти харчування за 
липень та січень, виходить, що батон виріс у ціні з 10,34 грн до 
11,01 грн, кілограм рису подорожчав з 23,09 грн до 23,27 грн, 
яловичина додала 10 грн і тепер коштує 124,41 грн, свинина 
замість 109,47 грн тепер коштує 114,28 грн, зате вартість ку-
рячого філе майже не змінилася — 89,85 грн замість 89,51 грн,
суттєво подорожчала й морожена риба —з 65,93 грн до 
69,76 грн. Натомість упав у ціні десяток яєць, який ще в січні ко-
штував 27 грн, а в червні — всього 21,8 грн. Також подешевшав 
цукор, який тепер коштує 14,67 грн замість 15,78 грн за 1 кг.

А ось деякі овочі, порівняно із зимою, у ціні дуже виросли. 
Так, морква подорожчала майже в чотири рази — з 6,72 грн до 
23,03 грн за 1 кг, буряк більш ніж удвічі — з 6,29 грн до 15,48 грн 
за 1 кг, картопля замість 6 грн за 1 кг коштує 8,73 грн.

«Згідно зі статданими, в середньому продукти піднялися в 
ціні на 5%, але наші дані свідчать про те, що ці показники вдвічі 
більші — до 10%. Значне зростання цін є в тих групах товарів, 
які, за нашими прогнозами, і повинні були подорожчати. Це, 
зокрема, хліб, м’ясо та овочі. Якщо порівнювати ціни на овочі 
в цьому й минулому році, то зараз майже всі овочі, за винят-
ком моркви, дешевші за торішні на 20-40%. Якщо врахувати 
значне коливання ціни, інфляція була велика, а зараз вона по-
трошку знижується», — розповів Олексій Дорошенко, дирек-
тор Української асоціації постачальників торговельних мереж.

Проте, хоча влітку ціни на продукти харчування зупинили-
ся або ж дещо знизилися, у вересні, не кажучи вже про початок 
зими, вартість овочів відчутно збільшиться. Олексій Дорошен-
ко також зауважив, що в липні-серпні очікувалася дефляція, а 
ось з вересня продукти можуть подорожчати на 10-15%.

«У вересні вже будуть підвищуватися ціни. Гадаю, ціни 
на овочі можуть зрости на 10-15%, особливо на ті овочі, які 
сильно падали в ціні. Але щодо круп, молочної продукції, 
м’яса, хліба у нас не буде значних коливань цін. У грудні, по-
рівняно з серпнем, може бути значне підвищення цін на ті ж 
таки овочі — близько 20-30%», – підсумував експерт.

  АКТУАЛЬНО 

ВАРТIСТЬ ПРОДУКТIВ: 
прогнози на осiнь

Ціни на продукти в Україні постійно 

підвищуються — нехай і на декілька копійок, 

та все ж зростання є. Так, за даними Державної 

служби статистики, зростання цін за перше півріччя 

склало понад 4%. В інформаційній добірці читайте 

про те, які продукти найбільше подорожчали та чого 

чекати восени.

Відключення аналогового телебачення та перехід на «цифру», видача 

батькам «бебі-боксів» від держави, особливості вересневої погоди й 

багато іншого. Розбираємося, чого чекати українцям від  вересня.

Що входитиме у «бебі-бокси» з 1 вересня?
Міністерство соціальної політики визначило 

деталізований перелік дитячих товарів загальною 

вартістю до 5 тис. грн, що входитимуть у «паку-

нок малюка». Серед них 25 необхідних речей для 

новонароджених:

 підгузки одноразові для новонароджених, від 2 до 
5 кг, не менше 94 штук в упаковці

 серветки вологі одноразові для дітей від 0 років, 
гіпоалергенні, PH-нейтральні, без запаху, не менше 
56 штук в упаковці

 пелюшка ситцева; розмір 80 x 95 см (допускається 
зміна розмірів +/-10%)

 пелюшка фланелева; розмір 90 x 110 см (допуска-
ється зміна розмірів +/-10%)

 пелюшка муслінова; розмір 70 x 70 см (допускаєть-
ся зміна розмірів +/-10 %)

 пелюшка багаторазова вологостійка; розмір 
60 х 80 см (допускається зміна розмірів +/-10%)

 шапочка, стовідсоткова бавовна; для віку 0-3 місяці
 шапочка, стовідсоткова бавовна; для віку 3-6 міся-

ців
 боді з коротким рукавом; розмір 50-56 см, 56-58 см
 боді з довгим рукавом, трикотаж, стовідсоткова ба-

вовна; розмір 50-56 см, 56-58 см
 штани-повзунки із закритими носочками, стовід-

соткова бавовна; розмір 50-56 см, 56-58 см
 чоловічки з довгим рукавом та штанцями; розмір 

50-56 см; розмір 56-58 см

 шкарпетки, частка бавовни у виробі не менше 
90 відсотків; для віку 0-3 місяці

 термометр для води
 термометр для тіла електронний, з гумовим нако-

нечником
 ножиці манікюрні дитячі з тупими наконечниками 

(безпечні), виготовлені з іржостійкої медичної сталі
 прокладки для лактації, не менше 60 штук в упаков-

ці
 ковдра тепла/демісезонна, наповнювач — стовід-

соткова бавовна, зовнішня тканина — також стовідсот-
кова бавовна; розмір 90 x 120 см (допускається зміна 
розмірів +/-10%)

 плед-ковдра, 100% трикотаж, бавовна; розмір 
60 x 80 см (допускається зміна розмірів +/-10%)

 матрац, склад за міжнародними нормами; розмір 
42 x 70 см. Розмір матрацу (периметр) має збігатися з 
розміром (периметром) дна коробки-колиски

 рушник махровий для купання з кутком; розмір 
100 x 100 см (допускається зміна розмірів +/-10%), ви-
роблений з натурального матеріалу

 іграшка-брязкальце розвиваюча, виготовлена з 
пластику, з сертифікатом, що дозволяє використання 
дитячих іграшок, без дрібних деталей

 крем із вмістом ланоліну 100%
 рідке мило-шампунь дитяче з дозатором, універ-

сальне, від 0 років, без парабенів, гіпоалергенне, без 
запаху, 500 мл

Весь комплект має бути упакований в коробку-колиску з міцного картону, розмір 43 × 70 × 27 см. Зазначена 
коробка виготовляється з міцного гофрокартону з кашируванням та повноколірним друком на дні та кришці. 

Для зміцнення конструкції у дно та бокові стінки мають бути додані окремі вставки.
Окрім одягу та інших важливих для дитини речей, пакунок також міститиме інформаційні матеріали, що допомо-
жуть батькам у питаннях найкращого догляду за дитиною. Пакунок малюка видаватиметься по одному на кожну 

дитину. Отримати його зможуть мати, батько, родичі або патронатний вихователь новонародженої дитини. 
Пакунок надаватиметься кожній родині при виписці з пологового будинку.

МЕДИЦИНА ТА ОСВІТА
 До 1 вересня всі лікарні мають оприлюднити інформа-

цію про наявні ліки. Прем’єр-міністр України Володимир 
Гройсман вимагає, щоб лікарні оприлюднили інформацію 
про наявні медикаменти, а далі — щотижнево її оновлю-
вали.

 З 1 вересня українські мами отримуватимуть бебі-
бокси для новонароджених. У пакунках малюка будуть 
зібрані всі необхідні речі й приналежності для дитини на 
перший час.

 З 1 вересня запрацюють нововведення реформи осві-
ти. Наприклад, нинішні першокласники, на відміну від ін-
ших школярів, навчатимуться вже 12 років і пройдуть три 
рівні середньої освіти: початковий — 4 роки, базовий — 
5 років, і профільний, що складається з професійного й 
загальноосвітнього, — 3 роки.

 1 вересня закінчився термін зарахування до закладів 
профосвіти, однак графік прийому документів заклади 
визначають самостійно.

ТАРИФИ ТА СУБСИДІЇ

 Підвищення тарифів на газ для населення перенесли 
ще на місяць. Кабмін прийняв рішення про продовжен-
ня спецзобов’язання Нафтогазу на продаж блакитного 
палива за зниженими цінами для потреб населення до 
1 жовтня 2018 року.

 Нафтогаз з 1 вересня підвищує мінімальні ціни на 
газ для промспоживачів на 4,6% – до 10 599,6 грн за 
1 тис. куб. м.

 Субсидіантам для отримання 700 грн за зекономлений 
взимку газ необхідно було подати заяву до 1 вересня.

АРМІЯ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

 З 1 вересня набув чинності президентський указ про 
осінній військовий призов. Терміни проведення: жов-
тень-листопад 2018 року.

 Три ділянки Азовського моря будуть відкриті з 1 ве-
ресня після того, як були заблоковані для проведення 
заходів з бойової підготовки Збройних сил України.

 Державне бюро розслідувань повноцінно запрацю-
вало з 1 вересня 2018 року. ДБР почне діяти з чистого 
аркуша, не завершуючи розслідування інших право-
охоронних органів.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗОК
 В Україні з 1 вересня вимкнули аналогове телебачення, замість нього працюватиме цифрове. Аналогове телебачен-

ня залишили тільки жителям територій з особливим режимом.
 Укртелеком з 1 вересня вирішив припинити надання послуги «прямий телефон».
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  ВІДЛУННЯ СВЯТА

Тамара Сковира, директор Жахнівської ЗОШ 
(Тиврівський р-н, Вінницька обл.)

«Приємно працювати з людьми та організа-
ціями, які відповідально ставляться до своїх 
обіцянок. До таких можна віднести й пред-
ставників підприємства «Агро Інвест Україна» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Бо вони 
завжди цікавляться потребами нашого закла-
ду, якісно підходять до виконання того, за що 
беруться. Так, у літній період Компанія допо-
могла утеплити підлогу у трьох навчальних ка-
бінетах школи, виділивши на це фінансування. 
А на урочистостях до Дня знань представниця 
БФ «Разом з Кернел» Людмила Бойко вручи-
ла нашим першачкам набори канцелярського 
приладдя, які стали доречними подарунками. 
Педагогічний та батьківські колективи дякують 
Компанії за увагу!»

Ганна Шпак, директор Довгополівської ЗОШ 
(Тиврівський р-н, Вінницька обл.)

«Сьогодні заклади освіти в селах потребують 
всебічної підтримки. Не є винятком і наша 
початкова школа, де наразі здобувають зна-
ння 17 учнів, четверо з них — першокласники. 
Саме для них компанія Кернел та БФ «Разом 
з Кернел» до Дня знань презентували набори 
канцелярського приладдя, укомплектовані 
всім необхідним для діток — зошитами, олів-
цями, альбомами й навіть ланч-боксами (для 
того, щоб школярі могли брати з собою пере-
кус). За це Компанії окрема подяка. Також ми 
вдячні аграріям за те, що в літній період вони 
фінансували проект з ремонту пічного опа-
лення в чотирьох кабінетах. Справа в тому, 
що грубки тут не оновлювалися понад 25 ро-
ків. Тепер взимку проблем з якістю обігріву не 
матимемо».

Валентина Лесюк, директор ЗОШ с. Коритня  
(Монастирищенський р-н, Черкаська обл.)

«З соціальною програмою підтримки Кернел 
та БФ «Разом з Кернел» ми вже знайомі. Торік 

Компанія надавала фінансування для прове-
дення ремонтних робіт у спортивній залі шко-
ли, придбала меблі для дошкільного підрозді-
лу. Традиційними є й подарунки до першого 
вересня. Цьогоріч їх отримали 10 першачків 
нашої школи. Крім того, що подібні презенти 
є корисними для самих учнів, це ще й відчутне 
полегшення для скромних бюджетів сільських 
родин. Спасибі Компанії за турботу про діток, 
сподіваємося що надалі наша співпраця увін-
чається ще більш плідними результатами».

Людмила Лановенко, директор Тальянківської 
ЗОШ (Тальнівський р-н, Черкаська обл.)

«Від себе особисто, а також від учнів і бать-
ків дякую компанії Кернел та БФ «Разом з 
Кернел» за систематичну співпрацю. Адже 
наші учні щороку отримують від Компанії по-
дарунки до новорічних свят, випускники — до 
випускних вечорів, а першокласники — до Дня 
знань. Ще більше подобається людяний підхід 
аграріїв до привітань, адже гостинці одержу-
ють не лише діти пайовиків, а й решта учнів. 
Окрім подарунків першокласникам, Кернел 
допоміг нашому закладу у купівлі оргтехніки 
в рамках «Нової української школи». Зокре-
ма, придбано принтер, проектор, ламінатор 
тощо — все, що необхідно для організації якіс-
ного навчального процесу». 

Віта Сасин, завідувач філії Крутенківської ЗОШ —
ДНЗ  (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

«Уже кілька років поспіль святкова лінійка до 
Дня знань у нашій школі не проходить без 
участі представників підприємства «Хлібороб» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Кернелівці 
й цьогоріч вітали наших першокласників. Ді-
тки з задоволенням приймали пакунки з усім 
необхідним для якісного навчання приладдям. 
Зазначу, що Кернел є нашим постійним парт-
нером та помічником. Чимало допомагають 
аграрії у вирішенні господарчих питань. Спо-
діваюся, кернелівці і в майбутньому працюва-
тимуть з думкою про дітей».

РАЗОМ IЗ КЕРНЕЛ 
ВЧИТИСЬ ЧАС

Урочистими заходами та першим дзвоником розпочався в усіх 

освітніх закладах нашої країни  новий навчальний рік. Святково 

вбрані учні після літніх канікул повернулись до затишних стін 

своїх шкіл. Особливим і незабутнім цей день став для першачків, 

яких хвилюючий дзвоник покликав на перший у житті урок.

Цьогоріч до українських шкіл пішло понад 448 тис. першокласників. З них до шкіл сільської 
місцевості зараховано понад 145 тис. діток.

Традиційно в сільських навчальних закладах Черкащини, Кіровоградщини, Віннич-
чини, Миколаївщини та Одещини День знань відзначали спільно з представниками агропідпри-
ємств компанії Кернел та Благодійного фонду «Разом з Кернел». Цьогоріч бюджет витрат Ком-
панії на подарунки першокласникам регіону склав понад 115 тис. грн. Набори канцелярського 
приладдя від Компанії отримали понад півтисячі першокласників. Крім того, протягом літнього 
періоду кернелівці виділяли кошти для підготовки шкіл і садочків до нового навчального року — 
фінансували придбання меблів, оргтехніки, проведення ремонтних робіт у приміщеннях тощо. 
На це витрачено майже  півмільйона гривень.

ВРАЖЕННЯМИ ВІД СПІВПРАЦІ З КЕРНЕЛ НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ 
ПОДІЛИЛИСЯ ДИРЕКТОРИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

КАДРИ ЗІ СВЯТКОВИХ ЛІНІЙОК, ЯКІ ПРОЙШЛИ У ШКОЛАХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ, ЧЕРКАСЬКОЇ, МИКОЛАЇВСЬКОЇ, ОДЕСЬКОЇ ТА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 

ЗА УЧАСТЮ ПРЕДСТАВНИКІВ АГРОПІДПРИЄМСТВ КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ»
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  ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!

У ПЕРШОМУ 
ПIВРIЧЧI 

2018 РОКУ 
АГРОБIЗНЕС 

КЕРНЕЛ 
СПЛАТИВ 

575 МЛН ГРН 
ПОДАТКIВ

Є речі, які ми звикли сприймати як належне. 
Робота шкіл, медичних закладів, бюджет-
них установ. Ми вимагаємо від держави 

соціальних пільг, пенсій, якісної колективної без-
пеки, професійної роботи поліції тощо. Звідки ж 
береться бюджетне фінансування на задоволен-
ня всіх цих потреб? Саме податкові надходження, 
які сплачує кожен з нас, та податки, що їх спла-
чують підприємства, котрі працюють на території 
області, району, села, забезпечують виконання 
державою її функцій.

Так, агропідприємства компанії Кернел на 
Черкащині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Ві-
нниччині та Одещині за шість місяців 2018 року 
сплатили понад 100 млн грн податків. З них 
74 млн 739 тис. грн надійшли до місцевих бюдже-
тів, ще 25 млн 821 тис. грн — до державної скарб-
ниці. Завдяки коштам, які перераховує Компанія, 
покращується благоустрій та інфраструктура сіл. 
А сплачені Кернел податки є запорукою стабіль-
ного розвитку сільських територій. Тому логічно, 
що сільські та інші місцеві громади повинні бути 
зацікавлені у присутності соціально відповідаль-
них компаній, які не тільки створюють робочі міс-
ця, підтримують розвиток територій, а й сумлінно 
поповнюють бюджети шляхом сплати податків.

Окрім сплати податків, агропідприємства 
Кернел спільно з Благодійним фондом «Разом 
з Кернел» успішно реалізовують соціальні про-
грами, спрямовані на покращення рівня життя 
в підопічних селах. Мова йде про фінансування 
Компанією важливих проектів з підтримки освіти, 
медицини, культури, спорту, ремонту сільських 
доріг, водогонів, вуличного освітлення. Так, за-
гальний обсяг інвестицій агропідприємств Ком-
панії в соціальну сферу сіл регіону у першому пів-
річчі 2018-го склав 4 млн 235 тис. грн.

НАГАДАЄМО, ЗА ПІДСУМКАМИ 2017 РОКУ 

АГРОПІДПРИЄМСТВА КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ 

СПЛАТИЛИ 

1,61 МЛРД ГРН ПОДАТКІВ

Підприємства компанії 

Кернел — лідера 

агропромислового комплексу 

України — у першому півріччі 

2018-го сплатили 575 млн грн 

податків. Левову частку з них 

склали податкові надходження 

до місцевих бюджетів — майже 

438 млн грн.

ОЗНАЙОМИТИСЯ З ДЕТАЛЬНИМ РОЗПОДІЛОМ ПОДАТКОВИХ КОШТІВ 

ТА ІНВЕСТИЦІЙ У СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ СІЛ ЧЕРКАЩИНИ, ВІННИЧЧИНИ, 

КІРОВОГРАДЩИНИ, МИКОЛАЇВЩИНИ ТА ОДЕЩИНИ ВИ МОЖЕТЕ У СПЕЦІАЛЬНО 

ПІДГОТОВЛЕНІЙ ІНФОГРАФІЦІ

У ПЕРШОМУ ПIВРIЧЧI 2018 РОКУ АГРОПIДПРИЄМСТВА 
КЕРНЕЛ У ВIННИЦЬКIЙ, КIРОВОГРАДСЬКIЙ, МИКОЛАЇВСЬКIЙ, 

ЧЕРКАСЬКIЙ, ОДЕСЬКIЙ ОБЛАСТЯХ СПЛАТИЛИ ПОНАД 
100100 МЛН ГРН ПОДАТКIВ МЛН ГРН ПОДАТКIВ

Кіровоградська область

2 млн 242  тис. грн 
Новоархангельський р-н

2 млн 795  тис. грн 
Світловодський р-н 

Голованівський р-н  

9 млн 810  тис. грн 

м. Кропивницький

Державний 

бюджет 

Місцеві 

бюджети 

7 млн 
92  тис. грн

14 млн 
847  тис. грн

Миколаївська область

Державний 

бюджет 

Місцеві 

бюджети 

768  тис. грн

4 млн 
38   тис. грнм. Миколаїв

1 млн 737  тис. грн 
Арбузинський р-н

488  тис. грн 
Доманівський р-н

1 млн 813  тис. грн 
Врадіївський р-н 

Одеська 
область Місцеві 

бюджети 

1 млн 
800  тис. грнм. Одеса

Ананьївський р-н  

1 млн 800  тис. грн 
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ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — провідний та найбільший в Україні ви-
робник і експортер соняшникової олії, ключовий 
постачальник сільськогосподарської продукції з 
регіону Чорноморського басейну на світові рин-
ки. Компанія щороку підтверджує беззаперечне 
лідерство в усіх напрямках діяльності у регіонах 
присутності та світових рейтингах. Протягом 10 ро-
ків акції Кернел торгуються на Варшавській фон-
довій біржі. У 2011-му IPO Кернел було визнано 
найкращим у країнах Центральної та Східної Єв-
ропи за всю історію цієї біржі. З року в рік Компа-
нія лідирує в рейтингах найкращих роботодавців. 
У 2016-му Кернел визнано найбільш прозорою 
Компанією АПК відповідно до Індексу прозо-
рості найбільших компаній в Україні. У 2017 році 
Кернел успішно дебютував на ринку євробон-
дів, розмістивши на Ірландській фондовій біржі 
п’ятирічні облігації. На частку Кернел припадає 
близько 8% світового виробництва соняшникової 
олії. Торговельнi марки Компанії: «Щедрий дар», 
«Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота». 
Свою продукцію Кернел постачає до більш ніж 
60 країн світу, серед основних ринків збуту — Ін-
дія, країни Євросоюзу, Єгипет і Туреччина. Пере-
робні потужності Кернел становлять 3,5 млн тонн 
насіння соняшника на рік, що дозволяє отриму-
вати 1,5 млн тонн соняшникової олії та близько 
1,3 млн тонн соняшникового шроту. Iз 2010 року 
Кернел активно розвиває аграрний напрямок дi-
яльностi — сiльгоспвиробництво. Щороку Ком-
панія постачає на міжнародні ринки приблизно 
5 млн тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, сої та 
ріпаку, закуповуючи сільгосппродукцію у більш 
ніж п’яти тисяч виробників, а також вирощуючи 
власну продукцію на 540 тис. га землі. Поруч із 
виробничою дiяльнiстю проводиться тiсна спiвп-
раця з громадами сiл i малих мiст на територiї 
присутностi агропiдприємств Кернел. Основне 
завдання — фiнансово-матерiальна пiдтримка 
громадських iнiцiатив, соцiальної сфери насе-
лених пунктiв з метою пiдвищення рiвня життя та 
добробуту населення. У 2013 роцi всi соцiальнi iнi-
цiативи Компанiї об’єднали в програму пiдтримки 
територiальних громад «Разом з Кернел». Для ре-
алiзацiї цiєї програми агропiдприємства Компанiї 
створили однойменний Всеукраїнський Благодiй-
ний фонд «Разом з Кернел». У Черкаській області 
Компанія обробляє землі в Катеринопільському, 
Тальнівському, Уманському, Маньківському, 
Монастирищенському районах та представлена 
підприємствами «Зоря», «Чорна Кам’янка», «Айо-
ва», «Кочубій», «Долинка-Агро», «Коритня-Агро», 
«Лукашівка ІК». На Кіровоградщині, Вінниччині 
та Одещині Кернел орендує землі в Голованів-
ському, Новоархангельському, Оратівському, 
Шаргородському, Ананьївському, Миколаївсько-
му, Тиврівському, Бершадському районах (під-
приємства «Урожай», «Хлібороб», «Осіївське», 
«АФ Відродження», «Агро Інвест Україна», АФ «Ко-
чубій», «Юшківці-Агро»). У Миколаївській облас-
ті — підприємствами «Вісла», «Злагода», «Укра-
їна», що проводять свою діяльність на землях 
Доманівського, Арбузинського та Врадіївського 
районів. На вказані підопічні території поширю-
ються й соціальні програми Благодійного фонду.

СУМА IНВЕСТИЦIЙ АГРОПIДПРИЄМСТВ КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ У СОЦIАЛЬНУ СФЕРУ СIЛ ВIННИЧЧИНИ, 
КIРОВОГРАДЩИНИ, МИКОЛАЇВЩИНИ, ЧЕРКАЩИНИ ТА ОДЕЩИНИ В ПЕРШОМУ ПIВРIЧЧI 2018 РОКУ СКЛАЛА 

4 МЛН 235 ТИС. ГРН

ОБСЯГ ПОДАТКОВИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КІЛЬКОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЯКІ ОРЕНДУЮТЬ АГРОПІДПРИЄМСТВА КОМПАНІЇ

ОСВІТА ІНФРАСТРУКТУРА/

БЛАГОУСТРІЙ 

МЕДИЦИНА/

СПОРТ 

БЛАГОДІЙНІСТЬ/

АДРЕСНА ДОПОМОГА

КУЛЬТУРА/

ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ

680 
тис. грн

1 млн 
970 тис. грн

145 
тис. грн

997 
тис. грн

443 
тис. грн

Державний 

бюджет 

Місцеві 

бюджети 

2 млн 
730  тис. грн

8 млн 
890  тис. грн

Вінницька область

м. Вінниця

927  тис. грн 
Оратівський р-н

2  тис. грн 
Немирівський р-н

4 млн 666  тис. грн 
Тиврівський р-н 

Бершадський р-н

2 млн 612  тис. грн 

Шаргородський р-н

683  тис. грн 

Державний 

бюджет 

Місцеві 

бюджети 

15 млн 
231  тис. грн

45 млн 
164  тис. грн

Черкаська область

Чорнобаївський р-н 

5  тис. грн 

Чигиринський р-н 

613  тис. грн 

15 млн 695  тис. грн 
Золотоніський р-н  

14 млн 917  тис. грн 
Драбівський р-н  

Монастирищенський р-н 

1 млн 303  тис. грн 

Маньківський р-н 

5 млн 39  тис. грн 

Катеринопільський р-н 

5 млн 131  тис. грн 

Тальнівський р-н

1 млн 952  тис. грн 

Уманський р-н

509  тис. грн 
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ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ

Володимир Васильович Поліщук  
 Посада:Посада:  провідний агроном на підприємстві «Чорна Кам’янка» (Кернел), провідний агроном на підприємстві «Чорна Кам’янка» (Кернел), 

Черкаська обл.Черкаська обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2011 року з 2011 року

«Свою кар’єру в  Компанії я розпочав з програми «Кернел Шанс». Це був перший ви-
пуск «шансівців». За освітою я плодоовочівник, закінчив Уманський національний уні-
верситет садівництва. Проте мене завжди більше тягнуло в поля. Тому дуже задово-
лений, що склалося саме так. Наразі обіймаю посаду провідного агронома. Зона моєї 

відповідальності — близько 7500 га землі в Уманському, Маньківському, Тальнівському районах Черкащини та 
контроль за всіма виробничими процесами, які тут відбуваються. Цьогоріч більша площа у нас була віддана під 
ранні культури, які зібрані з доволі гарною урожайністю. Нині на полях проходить обмолот соняшника. Щодо 
роботи в Кернел можу стверджувати, що Кернел — не лише флагман галузі, а й сучасна інноваційна Компанія, у 
якій при бажанні можна розвиватися, здобувати новий досвід і при цьому відчувати стабільність та впевненість 
у завтрашньому дні. Тому зараз чітко розумію, що змінювати у своєму житті нічого не збираюся. Планую лише 
рухатися вперед в уже обраному напрямку».

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

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Іван Іванович МарченкоІван Іванович Марченко  
 Посада:Посада:  тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва на тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва на 

підприємстві «Хлібороб», Миколаївська обл.підприємстві «Хлібороб», Миколаївська обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2018 року з 2018 року

«Про діяльність компанії  Кернел, яка торік розпочала обробляти землі на Миколаївщині, 
дізнався від свого товариша, який влаштувався сюди комбайнером. Гарні відгуки та захо-
плення роботодавцем змусили й собі замислитися над зміною робочого місця. Це якраз 
був час напередодні збиральної кампанії, підбирався штат механізаторів. Я спробував, і, 

як бачите, у мене все вийшло. І хоча у Кернел працюю зовсім недовго, проте встиг переконатися, що це надійна 
Компанія з великими перспективами та амбітними цілями. І мені подобається такий підхід, як і колектив, у якому 
працюю. Головне, що тут є взаєморозуміння, при потребі ти завжди можеш розраховувати на допомогу колег. 
А взагалі, до своїх професійних обов’язків я звик ставитися відповідально. Стараюся по максимуму віддаватися 
справі, якою займаюся, і покладатися на власний досвід. Хочу подякувати керівництву та команді за те, що дали 
мені ліміт довіри, повірили у мене. Намагатимусь не підвести та виконувати всі завдання на відмінно!»

ТОВ «Агро Інвест Україна» (Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

(с. Велика Вулига, Тиврівський р-н, Вінницька обл.)
 Профільна освіта.
 Наявність посвідчення.
 Досвід роботи від 2 років.
 Відповідальність та порядність.
 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.

ФАХІВЕЦЬ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ

(с. Велика Вулига, Тиврівський р-н, Вінницька обл.)
 Вища землевпорядна/юридична освіта.
 Досвід роботи від 1 року.
 Знання земельного законодавства у сфері оформлення 

та реєстрації договорів оренди.

ФАХІВЕЦЬ З ОФОРМЛЕННЯ СПАДЩИНИ

(с. Велика Вулига, Тиврівський р-н, Вінницька обл.)
 Вища юридична освіта.
 Досвід роботи від 1 року.
 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 відповідного  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 відповідного  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

СТОВ «Урожай» (Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

(с. Молдовка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)
 Профільна освіта.
 Досвід роботи від 2 років.
 Наявність відповідного посвідчення.
 Відповідальність та порядність.

Контактна особа: Валентина Кудрявець, тел.: (096) 160-98-75,

                       (050) 308-61-60

ТОВ АФ «Хлібороб» (Кернел)

СТАРШИЙ ОХОРОННИК ГРУПИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ

(с. Наливайка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)
 Вища/неповна вища освіта.
 Досвід роботи від 1 року.
 Добра фізична підготовка.

ІНЖЕНЕР

(с. Клинове, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)
 Вища інженерно-технічна освіта.
 Досвід роботи від 2 років.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

(с. Наливайка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)
 Наявність посвідчення.
 Досвід роботи від 2 років.
 Відповідальність та порядність.

ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ

(с. Троянка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)
 Вища/неповна вища освіта.
 Досвід роботи з програмою 1С 8.
 Відповідальність та порядність.

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

  ФОТОФАКТФОТОФАКТ

РЕМОНТ ВОДОНАПIРНИХ БАШТ 
У ЛИСИЧIЙ БАЛЦI

«Уже декілька років поспіль водонапірні башти, які забезпечують 
розподіл води по вулицях Лисичої Балки, вимагали ремонту та очи-
щення. Бо саме через їхній критичний стан відбувалися часті полом-
ки та прориви мережі. Підприємство «Зоря» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» виділили кошти на вирішення цієї проблеми, а також на під-
ключення населеного пункту до нового водогону. Варто зауважити, 
що за фінансової підтримки Компанії тут реалізовано чимало важливих 
проектів. Торік — проведено ремонт у місцевому ФАПі, замінено вікна 
у школі та адміністративній будівлі, проведено День села тощо. А цьо-
горіч аграрії допомагали в закупівлі обладнання для вуличного освіт-
лення. Громада села Лисича Балка дякує Кернел за дієву співпрацю!»

За фінансової участі підприємства «Зоря» За фінансової участі підприємства «Зоря» 

(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у с. Лисича (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у с. Лисича 

Балка (Катеринопільський р-н, Черкаська обл.) Балка (Катеринопільський р-н, Черкаська обл.) 

пройшли ремонти водонапірних баштпройшли ремонти водонапірних башт

СПIВПРАЦЮЄМО СПОРТИВНО!
«Популяризація здорового способу життя, залучен-

ня сільських громад, зокрема дітей і молоді, до занять 
фізкультурою і спортом, змістовного дозвілля є надзви-
чайно корисною й потрібною справою. Саме тому агро-
підприємства компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» 
приділяють значну увагу та надають фінансування для 
проектів, спрямованих на покращення умов для занять 
спортом, наприклад, підтримуючи футбольні, баскет-
больні, волейбольні команди. Нещодавно за кошти від 
підприємства «Агро Інвест Україна» (Кернел) та БФ «Ра-
зом з Кернел» реалізовано черговий проект. Йдеться про 
придбання спортивного устаткування для футбольної 
команди, яка діє при школі с. Велика Вулига, що у Тив-
рівському районі Вінниччини. Наразі юні спортсмени уже 
випробували інвентар у грі. І дуже дякують Кернел за ко-
рисні та потрібні подарунки».

У СЕЛI ТРОЯНКА З’ЯВИЛАСЯ 
ОБРЯДОВА ЗАЛА

Громаді села Троянка, що в Голованівському районі 
Кіровоградщини, співпраця з підприємством «Хлібороб» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» дала черговий резуль-
тат. Тут за фінансування Компанії споруджено обрядову 
залу. Кернел виділив на цю справу 120 тис. грн.

Річ у тім, що вже не один рік жителі намагалися 
реалізувати даний проект. Адже в селі було відсутнє при-
міщення для проведення урочистих подій, поминальних 
обідів тощо. Наразі ситуація змінилася. На базі колиш-
ньої колгоспної контори облаштували відповідне при-
міщення, провели капітальний ремонт, закупили меблі. 
У серпні відбулося урочисте відкриття об’єкту. Сільська 
влада та населення Троянки дякують кернелівцям за під-
тримку та сподіваються на подальшу співпрацю!

Підприємство «Агро Інвест Україна» (Кернел) Підприємство «Агро Інвест Україна» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» допомогли у придбанні та БФ «Разом з Кернел» допомогли у придбанні 

спортивного інвентарю для футбольної команди спортивного інвентарю для футбольної команди 

с. Велика Вулига (Тиврівський р-н, Вінницька обл.)с. Велика Вулига (Тиврівський р-н, Вінницька обл.)

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

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

із облаштування обрядової зали в селі Троянка із облаштування обрядової зали в селі Троянка 

(Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)(Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)
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  ГОСПОДАРЮ НА ЗАМІТКУ

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

ЗАГОТОВКИ 
З ФРУКТIВ: 
топ-3 рецептiв

Мариновані груші до м’яса

Інгредієнти: 2 кг твердих груш, 3 склянки 
води, 750 мл білого винного оцту, 500 г
цукру, корінь імбиру (10 см), цедра 
1 апельсина, 15 зірочок гвоздики, кориця.
Приготування. З апельсина знімаємо 
цедру і нарізаємо її маленькими шматоч-
ками. Імбир очищаємо від шкірки і на-
різаємо слайсами. Наливаємо у велику 
каструлю воду й доводимо її до кипіння. 
Додаємо цукор, апельсинову цедру, ім-
бир, корицю і гвоздику. Даємо маринаду 
покипіти пару хвилин і вливаємо оцет. 
Кип’ятимо ще хвилину. У цей час очища-
ємо груші від шкірки, розрізаємо навпіл 
і видаляємо насіння. Закладаємо груші 
в маринад і варимо на повільному вогні 
10 хвилин. Потім розкладаємо груші з 
маринадом по сухих стерилізованих 
банках. Закупорюємо. Груші в банках по-
винні бути повністю покриті маринадом.

Мед з кавуна (бекмес)

Інгредієнти: 1 кавун.
Приготування. М’якоть кавуна переби-
ваємо в блендері в пюре. Пропускаємо 
через сито, щоб прибрати кісточки. Ви-
ливаємо кавунове пюре в каструлю, по-
міщаємо на вогонь, доводимо до кипін-
ня, зменшуємо вогонь, знімаємо пінку 
й варимо мед до загустіння. Готовність 
меду перевіряємо по краплині: крапля 
меду не повинна розтікатися по тарілці. 
Розливаємо гарячий готовий мед у сте-
рилізовані банки.

Пастила 
з винограду і яблук

Інгредієнти: 500 г яблук, 500 г виногра-
ду, 1 ст. л. крохмалю, 2 склянки води.
Приготування. З винограду вичавлюємо 
сік. Ставимо сік на вогонь і випаровуємо 
половину обсягу. Розводимо в холодній 
воді крохмаль, помішуючи, вливаємо в 
сік. Яблука миємо, розрізаємо на 4 час-
тини, видаливши насіння. Додаємо воду 
й тушкуємо на повільному вогні протягом 
10 хвилин. Знімаємо з вогню і збиваємо 
блендером. На деко, застелене перга-
ментом (його потрібно змастити олією) 
наливаємо виноградний кисіль і яблучне 
пюре, чергуючи їх між собою. Ставимо 
деко в розігріту до 150° С духовку й су-
шимо, поки пастила не прийме щільну 
текстуру. Готову пастилу загортаємо ру-
летом і ріжемо на «пастилки».

Серед осінніх садово-городніх робіт важливе місце займає 

збір врожаю та закладка його на зберігання. Із фруктів на 

тривале зберігання закладають головним чином зерняткові 

плоди — яблука та груші, які є цінним джерелом вітамінів у 

осінньо-зимовий період.

ЯК ЗБЕРЕГТИ ГРУШI ЯК ЗБЕРЕГТИ ГРУШI 
ТА ЯБЛУКА ДО ВЕСНИТА ЯБЛУКА ДО ВЕСНИ

Після того як урожай зібраний, виникає 
питання, як його зберігати, щоб мож-
на було цілий рік хрумкотіти яблуками? 

Ось тому сьогодні ми поговоримо про те, як 
правильно зберігати плоди, що виросли у 
вашому садку. Адже це продукти, що швидко 
псуються. І щоб вони якомога довше залиша-
лися придатними до споживання, потрібно 
враховувати біологічні особливості плодів. 
Давайте звернемося до вченої та народної 
мудрості.

Справа — у шкірочці

За часом дозрівання яблука діляться на 
літні, осінні та зимові сорти. Характерною 
ознакою кожного «виду» є шкірочка: у літніх 
вона ніжніша й тонша, а у зимових буває більш 
грубою, маслянистою, зі слабко вираженим 
восковим нальотом. Саме шкірочка відіграє 
велику роль у збереженні плодів, оскільки 
вона захищає м’якоть не тільки від висихан-
ня, а й від проникнення в неї мікроорганізмів. 
Тому яблука з товстою шкірочкою та восковим 
нальотом здатні залишатися свіжими протя-
гом довгого часу. Для зберігання найкраще 
підходять плоди зимових сортів.

Збирати акуратно

Лежкість багато в чому залежит ь від того, 
як яблука були зібрані. Тому для роботи в саду 
при збиранні врожаю використовуйте дра-
бини або інші пристосування, які дозволять 
акуратно, без ушкоджень, зняти плоди з гілок. 
Ті, що призначені для тривалого зберігання, 
щоб уникнути ушкодження тонкої шкірочки та 
воскового нальоту, рекомендується збирати 
в рукавичках. Також для того, щоб зменшити 
число механічних ушкоджень, можна викорис-
товувати спеціальні плодозбірні сумки, а якщо 
їх немає, то просто пластмасові відра, засте-
лені всередині мішковиною.

Деякі садівники-аматори, щоб не утруд-
няти себе, просто трясуть дерево і збирають 
яблука з землі. Але вони для зберігання не го-
дяться. Невелике порушення шкірочки спри-
чиняє утворення гнилі. А якщо ушкоджений 
плід лежить разом з цілими, то гниль з такого 
яблука переходить на сусідні.

Яблука в лушпайці

При зберіганні у плодах тривають процеси 
життєдіяльності: поглинання кисню, виділення 
вуглекислого газу, вологи, ферментативні ре-
акції. Яблука перед закладенням на зберіган-
ня необхідно розсортувати, відібрати уражені 
хворобами та шкідниками або з механічними 
ушкодженнями. Зберігати слід тільки здорові 
плоди. Що крупніше яблуко, то раніше воно 
дозріває, сильніше дихає, більше виділяє ре-
човин, які, у свою чергу, впливають на оточую-
чі плоди, прискорюючи їхнє дозрівання. Тому 
плоди одного сорту перед зберіганням кра-
ще розібрати за розмірами: великі, середні, 
дрібні. Довше та краще зберігаються яблука 
середніх розмірів — дрібні з часом в’януть, а 
великі частіше вражають хвороби. Упакову-
вати їх краще окремо і знімати зі зберігання в 
різний час.

Яблука зручно закладати на зберігання 
в тарі, оскільки це не лише захищає їх від ме-
ханічних ушкоджень, а й створює сприятливі 
умови температури та вологості навколо пло-
дів, дозволяє більш ефективно проводити їхню 
вентиляцію та охолодження. Тара повинна бути 
міцною, чистою, виготовленою з деревини 
м’яких порід або вологостійкого картону. Неба-
жані ящики із надто широкими просвітами між 
дошками. Яблука можна укладати у великі ґрат-
часті скрині, на стелажі. Найкраще ізолювати 
кожен плід від прилягаючих до нього — загорта-
ти в папір або перешаровувати сипучим матері-
алом (лузгою, лушпайкою гречки, листям дерев 
(дуб, клен, осика), мохами, піском, стружками 
м’яких листяних порід). У ящики плоди доцільно 
укладати діагонально або рядами.

За наявності вільного часу перед закла-
денням на зберігання можна попередньо зану-
рювати кожне яблучко у 2-відсотковий розчин 
хлористого кальцію або спиртовий розчин про-
полісу (100 г свіжого прополісу на 0,5 л спирту).

У деяких місцевостях прийнято ряди яблук 
перекладати соломою. Таке пакування має 
той недолік, що з появою у ящику перших пло-
дів, що загнили, або при конденсації вологи у 
зв’язку з різкою зміною температури солома 
починає гнити. Яблука можна зберігати і в 
піску. Для цього потрібно взяти дрібний пісок, 
ретельно його промити й висушити у пічці. У 
підготовлені заздалегідь ящики на дно тон-
ким шаром помістити пісок, укласти на нього 
яблука й засипати їх піском таким чином, щоб 
верхній його шар становив 3 см. Потім мож-
на укласти наступний шар. Повторюється так 
доти, доки ящик не заповниться.

Плоди для зберігання на стелажах мож-
на обгорнути паперовими серветками або 
акуратно укласти не більш ніж у 2-3 ряди. Що 
щільнішим є укладання плодів, то менше при 
переносі або перевезенні буде механічних 
ушкоджень; що пухкішим — то більше плоди 
битимуться один об інший.

При зберіганні в ящиках або на стелажах 
плоди можна пакувати у проолієний папір або 
перестилати проолієною стружкою, щоб убе-
регти їх від захворювання засмагою. Папір або 
стружку просочують мінеральною олією (ва-
зеліновою). На 500 серветок витрачають 100 г 
олії. Вигідніше прооліювати папір, а не струж-
ку. Серветки можна обробляти таким чином. 
На качалку або валик намотати тканину, про-
сочити її злегка олією і прокочувати цим вали-
ком серветки, після чого кожний просочений 
аркуш паперу перекласти сухою серветкою, 
щоб видалити надлишок олії.

Яблука добре зберігаються також у полі-
етиленовій плівці. У ящик кладуть два полот-
нища плівки хрест-навхрест. Плоди укладають 
правильними рядами, а краї плівки загортають 
конвертом.

Де зберігати

Ящики з плодами зберігають у льосі, під-
валі або іншому прохолодному, добре про-
вітрюваному сховищі. Температура повинна 
бути близько +2° С. Оптимальна вологість у 
сховищі — 80%.

У льоху або іншому приміщенні влаштову-
ють стелажі. Нижню полицю потрібно робити 

на 15-20 см від підлоги, верхню — щоб між 
тарою з продукцією та стелею було не менше 
30-40 см. Відстань між середніми поличками 
також повинна бути такою, щоб між ящиком і 
наступною полицею було не менше 20 см. З 
огляду на те що у верхній частині приміщення 
температура повітря вища, ніж знизу, ящики з 
плодами встановлюють так, щоб ті фрукти, які 
потрібно зберігати довше, були внизу, а більш 
швидкого використання — зверху.

Крім того, не варто зберігати яблука і 
груші разом з картоплею та овочами, а також 
культурами, що мають сильний запах (цибуля, 
часник, хрін), інакше вони втратять і аромат, і 
смак.

Можна — у пакетах

Останнім часом широко стали застосо-
вувати зберігання яблук у поліетиленових 
пакетах. Суть цього способу полягає в тому, 
що при диханні плодів витрачається кисень, 
бажаний для розвитку мікроорганізмів, і виді-
ляється вуглекислий газ, при якому процеси 
обміну речовин сповільнюються, і плоди від 
цього зберігаються довше. Тут важлива на-
явність постійних температур, які повинні бути 
не вище +5…+7° С і не нижчі ніж -2 °С. За та-
ких умов яблука в пакетах можна зберігати в 
сараях, літніх будиночках і навіть на балконах 
міських квартир.

Виготовляють мішечки з плівки товщиною 
від 30 до 60 мікронів і місткістю 2-3 кг. Більш 
товста поліетиленова плівка непридатна для 
таких мішечків, тому що плоди, що зберіга-
ються, у них швидко псуються. Поліетиленові 
пакети, виготовлені з тонкої поліетиленової 
плівки, що продаються в магазинах, можна 
використовувати для зберігання плодів. Пе-
ред тим як скласти яблука в пакет, їх необхідно 
остудити до температури льоху, інакше все-
редині упаковки конденсується волога. Після 
укладання плодів пакети зав’язують міцною 
ниткою або шпагатом, потім розміщають на 
стелажах в один шар або підвішують.

У такій упаковці плоди довгий час зали-
шаються соковитими, хрусткими, рідко за-
гнивають і пліснявіють. Деякі садівники, крім 
яблук, закладають у них ватку, змочену в оцті 
або спирті.

Ніжні груші

Груші зберігають так само, як і яблука, за 
винятком деяких особливостей, які необхідно 
знати. Груші — дуже тендітні плоди, при їхньо-
му збиранні необхідна обережність. Особливо 
ніжні сорти рекомендується навіть зривати в 
рукавичках, і кожен плід загортати у тонкий 
м’який папір. Груші укладають у ящики по діа-
гоналі, плодоніжкою в проміжок між плодами 
наступного ряду. Зберігають їх при темпе-
ратурі +2…+4° С, тому що за температури, 
близької до нуля, вони не достигають. Плоди 
таких сортів, як Бере Боск, Бере Арданпон, 
Кюре та Кіффер, найкраще лежать в упаковці 
з поліетиленової плівки.
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ВIТАЄМО!
Колектив підприємства «Хлібороб» (Кернел) 

вітає своїх пайовиків — іменинників 
вересня, жителів сіл Голованівського 

району Кіровоградщини та Ананьївського 
району Одещини:

•1 вересня — КСЕНІЮ АНТОНІВНУ 
МЕДВЕДЕНКО з с. Ананьїв Перший;
•1 вересня — ВІРУ ВАСИЛІВНУ ГРИЩЕНКО
з с. Жеребкове;
•1 вересня — НАТАЛЮ ПЕТРІВНУ 
ГОРДОВСЬКУ з с. Байтали;
•2 вересня — ЛЮДМИЛУ ЯКІВНУ СТЕПАНЮК 
із с. Перегонівка;
•2 вересня — ОЛЬГУ ОЛЕКСІЇВНУ ДЕОРДІЦУ 
з с. Ананьїв Перший;
•2 вересня — ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНУ ШВЕЦЬ 
із с. Троянка;
•З вересня — ЛЮБОВ ПЕТРІВНУ БАК 
із с. Журавлинка;
•3 вересня — ЛЮБОВ ПАВЛІВНУ ШУКАЙЛО 
з с. Троянка;
•5 вересня — СВІТЛАНУ СТАНІСЛАВІВНУ 
ЯЦЕНКО з с. Перегонівка;
•6 вересня — ВОЛОДИМИРА АНАТОЛІЙОВИЧА 
ПАТЛАЧУКА з с. Журавлинка;
•6 вересня — ВАСИЛЯ ФЕДОРОВИЧА МИРЗУ 
з с. Ананьїв Перший;
•10 вересня — АНАТОЛІЯ ВОЛОДИМИРОВИ-
ЧА ЦУКАНОВА з с. Байтали;
•11 вересня — СВІТЛАНУ АНАТОЛІЇВНУ 
ПЄВНЄВУ з с. Жеребкове;
•14 вересня — ВАСИЛЯ ПЕТРОВИЧА 
КРАСНОПОЛЬСЬКОГО з м. Голованівська;
•14 вересня — НАДІЮ МИХАЙЛІВНУ САБОВУ 
з с. Байтали;
•15 вересня — СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА 
СКУРТУЛА з с. Ананьїв Перший;
•16 вересня — ТЕТЯНУ В’ЯЧЕСЛАВІВНУ 
КУКУРУЗУ з с. Клинове;
•17 вересня — ОЛЕНУ МИХАЙЛІВНУ 
ТРОЯНОВСЬКУ з с. Журавлинка;
•17 вересня — БОРИСА ВАСИЛЬОВИЧА 
ТУРИЦЮ з с. Ананьїв Перший;
•17 вересня — ВАЛЕНТИНА СЕРГІЙОВИЧА 
ЧЕБАНА з с. Ананьїв Перший;
•17 вересня — СВІТЛАНУ ПЕТРІВНУ 
БУРДЕЙНУ з с. Жеребкове;
•17 вересня — ТАМАРУ ПЕТРІВНУ ГОНЧАРУК 
із с. Жеребкове;
•18 вересня — ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЙОВИЧА 
НЕДБАЙЛА з с. Перегонівка;
•18 вересня — ІВАНА ГРИГОРОВИЧА 
ВАРЕНИКА з с. Клинове;
•18 вересня — МИХАЙЛА ТИМОФІЙОВИЧА 
МАМЧУРА з с. Жеребкове;
•19 вересня — ГАЛИНУ ДЕНИСІВНУ 
ХАРКАВЕНКО з с. Наливайка;
•19 вересня — МИХАЙЛА ДЕНИСОВИЧА 
ХАРКАВЕНКА з с. Наливайка;
•20 вересня — ОЛЕНУ КАРПІВНУ 
КРАСНОПОЛЬСЬКУ з с. Грузьке;
•21 вересня — АНАТОЛІЯ ПАВЛОВИЧА 
БИКОВА з с. Байтали;
•23 вересня — ВІРУ АФАНАСІЇВНУ ВОЗІЯН 
із с. Байтали;
•25 вересня — НАТАЛІЮ ПЕТРІВНУ 
ЦЬОСЕНКО з с. Перегонівка;
•26 вересня — НАТАЛЮ ПЕТРІВНУ БУГЛАК
із с. Жеребкове;
•28 вересня — ОЛЕНУ ОЛЕКСАНДРІВНУ 
ЗАЇКІНУ з м. Голованівська;
•28 вересня — ВОЛОДИМИРА ПАВЛОВИЧА 
ГРОМЛЮКА з с. Жеребкове;
•29 вересня — ВАЛЕНТИНУ ОЛЕКСІЇВНУ 
ДАУТОВУ з с. Семидуби;
•30 вересня — ВІРУ ЄВСТАФІЇВНУ 
ЯРОШЕВСЬКУ з с. Байтали.

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

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

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

Колектив підприємства 
АФ «Кочубій» (Кернел) вітає своїх 
пайовиків — іменинників вересня, 

жителів сіл Новоархангельського району 
Кіровоградщини:

•13 вересня — ВАСИЛЯ АНДРІЙОВИЧА 
МАРТИНЕНКА з с. Кальниболота;
•27 вересня — КЛАВДІЮ ДМИТРІВНУ 
ЛИТВИНЕНКО з с. Кальниболота.

Житній колос дозріва для хліба,
Для краси цвіте у полі квітка,

Для води народжується риба,
Для польоту — лебідь і лебідка,
А людина — для добра і щастя.

Тож прийміть від нас Ви привітання,
І нехай, неначе в добрій казці,
Збудуться всі Ваші бажання!

Колектив підприємства «Чорна Кам’янка» 
(Кернел) вітає іменинників вересня —

жителів сіл Маньківського, Тальнівського та 
Уманського районів Черкащини:

•10 вересня — ЛАРИСУ ІЛАРІОНІВНУ 
БУРТОВУ з с. Чорна Кам’янка;
•13 вересня — ГАЛИНУ ДМИТРІВНУ 
НІКІТЕНКО з с. Вікторівка;
•22 вересня — АНАТОЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА 
КОВАЛЬЧУКА з с. Коржова;
•23 вересня — ГАННУ МЕФОДІЇВНУ 
АНТОНОВУ з с. Вікторівка;
•23 вересня — ГАННУ МЕФОДІЇВНУ 
АНТОНОВУ з с. Чорна Кам’янка
•29 вересня — СТАНІСЛАВА ПЕТРОВИЧА 
КОЛІСНИКА з с. Чорна Кам’янка;
•29 вересня — ІГОРЯ ПЕТРОВИЧА ЯКОВЕНКА 
з с. Мошурів;
•30 вересня — ГАННУ ПАВЛІВНУ РАЧИНСЬКУ 
з с. Чорна Кам’янка.

Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,

А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!

Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,

Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.

Колективи підприємств «Зоря» та «Кочубій» 
вітають іменинників вересня — жителів сіл 

Катеринопільського району Черкащини:

•15 вересня — МИКОЛУ ДМИТРОВИЧА 
ДОМНІЦЬКОГО з с. Лисича Балка;
•16 вересня — ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА 
МУЗИЧЕНКА з с. Мокра Калигірка 
•19 вересня — ОЛЕНУ ІВАНІВНУ ШЕВЧЕНКО 
з с. Петраківка;
•25 вересня — ГАЛИНУ ВАСИЛІВНУ 
ШЕВЧЕНКО з с. Радчиха.

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

А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна.

Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться для вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує Вам багато літ.

Колектив підприємства «Україна» (Кернел) 
вітає іменинників вересня — жителів смт 

Врадіївка Миколаївської області:

•23 вересня — МИКОЛУ КОСТЯНТИНОВИЧА 
АДАМОВИЧА;
•21 вересня — ВАСИЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА 
ДРАПАНА;
•22 вересня — ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛІВНУ 
ПІКАНОВСЬКУ.

Хай звучать найщиріші вітання!
«З днем народження!» — скажуть усі.

Хай здійсняються всі побажання,
Буде радісно хай на душі.

Хай здоров’я не зрадить завчасно.
Мир і злагода будуть в сім’ї.
На душі хай весна буде ясна
Навіть в сірі, нахмарені дні.

Колектив підприємства «Агро Інвест 
Україна» вітає своїх пайовиків — іменинників 

вересня, жителів сіл Вінниччини:

•1 вересня — ЛЮДМИЛУ ФЕДОРІВНУ 
НАЗАРЕНКО (Никифоровецька с/р, 
Немирівський р-н);
•7 вересня — МАРИНУ АНАТОЛІЇВНУ 
ОСИПЕНКО (Никифоровецька с/р, 
Немирівський р-н);
•8 вересня — ТАРАСА СЕРГІЙОВИЧА 
РОМАНЕНКА (Рахно-Полівська с/р, 
Тиврівський р-н);
•9 вересня — ТАМАРУ ВАЛЕНТИНІВНУ 
ТРОСТОГОН (Жахнівська с/р, Тиврівський р-н);
•11 вересня — ГАЛИНУ ВАСИЛІВНУ 
ПРИЛУЦЬКУ (Никифоровецька с/р, 
Немирівський р-н);
•15 вересня — ОЛЕКСАНДРУ МИТРОФАНІВНУ 
БЕРБЕГУ (Бушинська с/р, Тиврівський р-н);
•17 вересня — ЛЮДМИЛУ КУЗЬМІВНУ 
АНДРІЙЧУК (Стрільчинецька с/р, Немирівський р-н);
•21 вересня — РАЇСУ ВАСИЛІВНУ ВІТВІЦЬКУ 
(Бушинська с/р, Тиврівський р-н);
•24 вересня — АЛЛУ ДМИТРІВНУ ХОМЕНКО 
(Рахно-Полівська с/р, Тиврівський р-н);
•30 вересня — ЛЮДМИЛУ ПАВЛІВНУ 
ТОМАШЕНУ (Никифоровецька с/р, 
Немирівський р-н);
•28 вересня — ВІТАЛІЯ ВАСИЛЬОВИЧА КОВАЛЯ 
(Стрільчинецька с/р, Немирівський р-н).

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


