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СЛОВО РЕДАКЦІЇ

Ірина Бондаренко 
Керівник редакції «У кожен двір»,

менеджер із зв’язків з громадськістю 
компанії Кернел

Дорогі читачі!
«За нашими вікнами майже весна. А 

за декілька днів настане й календарний 
березень. Отже, попереду на нас чекає 
період активного пробудження до нових 
корисних справ, соціальних проектів та 
перемог.

У сьогоднішньому номері газети ми 
традиційно розповімо, чим жили села та 
громади Черкащини, Кіровоградщини, 
Вінниччини та Одещини протягом міся-
ця, що минув. А також про те, яких ре-
зультатів було досягнуто завдяки співп-
раці з агропідприємствами Кернел та 
БФ «Разом з Кернел».

Розпочнемо з суперновини, яка до-
зволила кожному українцеві відчути гор-
дість за підростаюче покоління спортсме-
нів. Оксана Гончар з міста Тального, що на 
Черкащині, виборола золото у Всеукра-
їнському чемпіонаті з боксу серед дівчат 
та жінок. Згодом дівчина представлятиме 
нашу державу на європейських змаганнях. 
Приємно, шо саме компанія Кернел та БФ 
«Разом з Кернел» виступили головними 
спонсорами участі спортсменів у вказано-
му турнірі. Детальніше про боксерську елі-
ту Маньківського й Тальнівського районів, 
а також про самі змагання розповів Іван 
Бабой, тренер юної чемпіонки, а також 
сама спортсменка.

Не менш клопіткою та переможною 
виявилася операція з порятунку сільських 
територій від снігового полону. Замети 
на автодорогах та вулицях українських сіл 
настільки ускладнили пересування ними, 
що без допомоги «важкої артилерії» роз-
чистити їх було неможливо. На боротьбу з 
негодою вийшло понад 120 одиниць спе-
ціальної техніки Кернел у 350 населених 
пунктах. І результат — 76 тис. км розчи-
щених шляхів — не забарився! Хочемо по-
дякувати за цей, упевнені, не останній ре-
корд усім співробітникам агропідприємств 
Компанії, які долучалися до процесу.

Ще кілька слів варто сказати про освіт-
ні проекти, які фінансували підприємства 
«Чорна Кам’янка» (Кернел), «Агро Інвест 
Україна» (Кернел), «Хлібороб» (Кернел) 
спільно з БФ «Разом з Кернел». Йдеться 
про придбання меблів для укомплектуван-
ня приміщень у навчальних закладах сіл 
Рахни-Польові (Тиврівський р-н, Вінниць-
ка обл.), Коритня (Монастирищенсь-
кий р-н, Черкаська обл.), Лозова (Шарго-
родський р-н, Вінницька обл.), а також про 
закупівлю продуктів харчування для учнів 
школи села Троянка (Голованівський р-н, 
Кіровоградська обл.). Вкотре підкреслю, 
що створення комфортних умов для на-
вчання та виховання дітей є одним з прі-
оритетних напрямків соціальної політики 
Компанії.

До уваги орендодавців: у випуску роз-
міщено детальну інформацію, зокрема 
мобільні контакти представників Кернел у 
Ваших селах. До них можна звертатися з 
питань виплати орендної плати, укладання 
договорів оренди тощо. Пам’ятайте, наша 
Компанія завжди відкрита для конструк-
тивного діалогу!

Дякуємо, що залишаєтеся з нами, 
що довіряєте та дієво співпрацюєте 

на благо своїх родин та сіл!

Весняної погоди в серцях, миру 
та спокою в оселях!
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ОСВIТНIЙ ПРОСТIРОСВIТНIЙ ПРОСТIР
У 2018 році левову частину 

соціальних коштів —
понад 8 МЛН ГРН — КЕРНЕЛ 

НАПРАВИВ НА ПІДТРИМКУ 

ОСВІТИ. Сьогодні до Вашої 
уваги — чергова порція добрих 

справ Компанії. Про них 
розповідають очільники освітніх 

осередків Кіровоградщини, 
Черкащини та Вінниччини.
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22 лютого 2019 р.

Газета виходить за пiдтримки 
компанiї Кернел

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
З року в рік представники 
агропідприємств компанії 

КЕРНЕЛ ТА БЛАГОДІЙНОГО 

ФОНДУ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» 
відвідують воїнів-афганців та їхніх 
рідних, беруть участь у заходах із 

вшанування подвигу цих героїв. 
Цьогоріч вітання від Кернел 

приймали жителі сіл 
Кіровоградщини та Вінниччини.

  У 2018 році агропідприємства компанії Кернел, що працюють на Кіровоградщині, Черкащині, 

Вінниччині, Одещині та Миколаївщині, сплатили понад 255 МЛН ГРН податків. Загальна сума 

податкових коштів, які Кернел спрямував у місцеві та державний бюджет країни, склала 

1 МЛРД 800 МЛН ГРН.

  Обсяг інвестицій АГРОПIДПРИЄМСТВ КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» У СОЦIАЛЬНУ 

СФЕРУ українських сiл у 2018 році склав 43 МЛН ГРН. Порівняно з результатом 2017 року цей 

показник на третину більший.

  Компанія Кернел розчистила 76 тисяч кілометрів автошляхів і вулиць, врятувавши від зимового 

колапсу 350 населених пунктів України. До операції з боротьби із заметами було залучено понад 

120 одиниць спеціальної техніки та близько 150 співробітників агропідприємств Компанії.
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Менеджер села та фахівець 
із земельних і соціальних 

питань, які є представниками 
агропідприємств компанії Кернел 

у Вашому селі, допоможуть 
ВИРІШИТИ БУДЬ-ЯКЕ ПИТАННЯ 

ТА ДІЗНАТИСЯ ВСЮ НЕОБХІДНУ 

ІНФОРМАЦІЮ при зустрічі 
або в телефонному режимі. 

Звертайтеся!

ДОВIДНИК ОРЕНДОДАВЦЯДОВIДНИК ОРЕНДОДАВЦЯ

 СПОРТИВНІ ІНІЦІАТИВИ

РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ
Тальнiвчанка Оксана Гончар 
стала чемпiонкою України

Приємною новиною розпочався рік для боксерської спільноти Черкащини. 

На Всеукраїнському чемпіонаті з боксу серед дівчат та жінок, який проходив у Харкові, 

жителька міста Тального Оксана Гончар виборола золото та потрапила у національну 

збірну під номером один. Незабаром дівчина представлятиме нашу країну на 

європейських змаганнях.
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  АКТУАЛЬНО

СОЦВИПЛАТИ-2019:
за що українцям доплатять 

та як скористатись допомогою
У грудні 2018 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про 

створення Державної соціальної служби — спеціального органу, 

який контролюватиме надання державної допомоги українцям. 

Як зміниться виплата допомоги незахищеним категоріям 

населення?

Пенсії перерахують

У держбюджеті на 2019 рік закладено 166,6 млрд грн на виплату пенсій — 
на 27,2 млрд грн більше, ніж 2018 року. Наступного року вперше відбудеться 
індексація пенсійних виплат. Це означає, що пенсії перерахують відповідно до 
прожиткового мінімуму. Наразі він становить 1853 грн. З 1 липня прожитковий 
мінімум зросте до 1936 грн, а з 1 грудня 2019 року — до 2027 грн.

Таким чином виплати пенсіонерів зростуть від 12% до 17%.
Нововведення торкнеться близько 10 мільйонів українців, які вийшли на 

заслужений відпочинок. Також у 2019 році на півмільйона військових пенсіо-
нерів чекає надбавка.

Крім того, з 1 січня відбудеться підвищення пенсій колишнім військовим. 
Так, надбавку отримають понад півмільйона військових пенсіонерів.

Дитячі виплати зростуть

У 2019 році допомога на дітей, що залежить від прожиткового мінімуму, 
автоматично зросте. Зокрема, мінімальний розмір виплат на вагітність і по-
логи збільшиться на 90 грн — до 2207,1 грн. Допомога матерям-одиначкам на 
дітей до 6 років зросте з 1626 грн до 1779 грн. На дітей віком від 6 до 18 ро-
ків — з 2027 грн до 2218 грн. Згідно зі статистикою, щомісяця така підтримка 
надходить близько 431 тисячі дітей.

Також більше отримуватимуть діти під опікою: віком до 6 років — 3252 грн 
замість 3118 грн, а віком від 6 до 18 років — 4054 грн замість 3888 грн. Сьо-
годні це майже 48 тисяч дітей.

З’явиться нова соціальна допомога

Наступного року державну підтримку отримуватимуть батьки, чиї діти ма-
ють тяжкі захворювання або вади розвитку. Місячний обсяг виплат дорівню-
ватиме прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Таким 
чином, з 1 січня соцдопомога становитиме 1497 грн, з 1 липня 2019 року — 
1564 грн, а з 1 грудня 2019 року — 1638 грн.

Про це наголосили в Мінсоцполітики. У відомстві уточнили, що виплати 
призначатимуться батькам дітей, які страждають тяжкими перинатальними ура-
женнями нервової системи, тяжкими вродженими вадами розвитку, рідкісними 
орфанними захворювання, мають онкологічні, онкогематологічні захворюван-
ня, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади або ж інсулінозалеж-
ну форму діабету (I типу), гострі чи хронічні захворювання нирок IV ступеня.

За попередніми підрахунками профільного відомства, у 2019 році таку до-
помогу можуть отримати близько 16,4 тис. родин.

У Міністерстві соціальної політики запевняють, що кожен, хто потребує 
державної допомоги, гарантовано отримає її у 2019 році.

В УКРАЇНI ВIДШКОДОВУВАТИМУТЬ 
ВИТРАТИ СIМЕЙ НА НЯНЮ 

ДЛЯ ДИТИНИ ДО ТРЬОХ РОКIВ
З нового року почав працювати проект «Муніципальна няня». 

Він передбачає компенсацію послуг няні та встановлює її розмір.

Проект «Муніципальна няня» передбачає відшкодування послуги з до-
гляду за дитиною до трьох років.
Як зазначають у Міністерстві соціальної політики України до про-

екту «Муніципальна няня» входить: 

 відшкодування послуги «Муніципальна няня» є щомісячною адресною ком-
пенсаційною виплатою матері/батьку або опікуну дитини до 3 років;

 компенсація послуги «Муніципальна няня» виплачується отримувачу одно-
йменної послуги (батько/мати або опікун) в розмірі прожиткового мінімуму на 
дітей віком до 6 років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну 
дитину, якій надається послуга з догляду муніципальною нянею;

 послуга надається за умови укладання угоди/договору про здійснення до-
гляду за дитиною до 3 років між отримувачем послуги «Муніципальна няня» 
(батько/мати або опікун) та муніципальною нянею (фізична особа-підпри-
ємець/юридична особа).

Варто зазначити, що виплати на дітей також зберігаються. Так, при на-
родженні дитини сім’я одержуватиме разову допомогу в розмірі 10 тисяч 
320 гривень та 30 тисяч 960 грн рівними частинами (по 860 гривень) протягом 
36 місяців.

  ЕКОНОМІЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

СУБСИДIЯ ЖИВИМИ ГРIШМИ: 
як це працюватиме

В Україні паралельно запущені 

дві нові схеми монетизації 

субсидій. З травня залишиться 

тільки одна з них.

Про те, що з 1 січня 2019-го пільги та субсидії 
на оплату житлово-комунальних послуг бу-
дуть монетизовані, тобто їх виплачуватимуть 

споживачам у грошовій формі, було відомо ще з літа 
минулого року, коли були прийняті відповідні поправ-
ки до закону. Проте яким саме чином і в які терміни 
відбуватимуться ці виплати, залишалося неясним. 
Оскільки відповідний порядок повинен був розробити 
Кабмін, а точніше — профільне Міністерство соцпо-
літики.

Порядок переведення та виплат субсидій у гро-
шовій формі КМУ затвердив перед самим Новим ро-
ком — своєю постановою № 1176 від 27 грудня 2018 
року. У ньому передбачалося, що «живими» грошима 
субсидії виплачуватимуться тільки тим, хто звернеть-
ся за ними вперше, але тільки після закінчення опа-
лювального сезону й у тому випадку, якщо одержува-
чу вдасться щось заощадити (тобто якщо нарахована 
сума буде менша за обов’язковий платіж). Передба-
чалося, що така форма компенсації гарантуватиме, 
що гроші за субсидію люди зможуть використовувати 
тільки за призначенням і розмір боргів за комунальні 
послуги не зросте через монетизацію субсидій.

Проте 6 лютого 2019 року Кабмін вніс зміни до 
правил призначення й виплати субсидій. Новий по-
рядок передбачає, що ті, хто оформив субсидію на 
опалювальний сезон минулого року, отримуватимуть 
її «живими» грошима відразу, не чекаючи закінчення 
опалювального сезону.

Гроші — відразу

13 лютого на нараді з представниками управлінь 
соцзахисту, Пенсійного фонду та інших державних 
структур, задіяних у процесі нарахування та випла-
ти субсидій, міністр соціальної політики Андрій Рева 
пояснив причини та суть змін. Він наголосив, що 
спочатку розроблений механізм виплати субсидій у 
грошовій безготівковій формі критикували за те, що 
гроші не виплачувалися громадянам упродовж усьо-

ЯКI ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ НАЙБIЛЬШЕ ПОДОРОЖЧАЮТЬ У 2019 РОЦI
У 2019-му в Україні зростуть ціни на деякі соціальні продукти 

харчування. Про це повідомив Олексій Дорошенко, голова 

асоціації постачальників торговельних мереж.

«Якщо інфляція цього року 
складе близько 9%, як 
прогнозується, карто-

пля подорожчає на 20-30%. Інші 
овочі дорожчати не будуть, бо ніку-
ди, вони у грудні й так дуже сильно 
зросли в ціні. Щодо круп — вони 
подорожчають на 15-18%. Йдеться 
про ті крупи, які сьогодні коштують 
від 8 грн до 10 грн. Це манка, пер-
ловка, ячмінна крупа. Єдине, що 

може впасти в ціні, це пшоняна кру-
па, бо вона зараз коштує майже як 
рис. А оскільки така ціна для пшінки 
нехарактерна, вона може знизити-
ся. А всі інші крупи, зокрема гречка 
та кукурудзяна крупа, дорожчати-
муть», — розповів експерт.

Ціни на м’ясо у 2019 році зрос-
татимуть більше, ніж на будь-який 
інший продукт. Ціна на чорний хліб 
також підскочить.

«М’ясо буде одним з лідерів у 
підвищенні цін, але в гривні. Якщо 
рахувати у відсотках, воно посту-
питься крупам, картоплі. У серед-
ньому м’ясо цьогоріч подорожчає 
на 10-12%. Ціна на чорний хліб та-
кож підскочить, він коштує дорож-
че, ніж у країнах Східної Європи. З 
цим нічого зробити не можна, бо 
імпортувати хліб ніхто не буде», —
йдеться в повідомленні.

Експерт розповідає, що через 
проблеми з сировиною вартість 
молочних продуктів також може 
збільшитися.

го року, і одержувач міг використовувати заощадже-
ну субсидію тільки після закінчення опалювального 
сезону. Тому було вирішено розробити альтернатив-
ний варіант. Він стосуватиметься тих, кому субсидія 
була призначена на поточний опалювальний період, 
починаючи з жовтня-грудня 2018 року. Ті ж, хто офор-
мив субсидію вже з 2019 року, як і раніше, зможуть 
отримати гроші тільки після закінчення опалювально-
го сезону.

Ті, кого переводять на готівкову форму отри-
мання субсидій, повинні отримати персональне по-
відомлення від Укрпошти за тією адресою, за якою 
оформлялася субсидія.

Де отримати субсидію

З березня по травень люди зможуть отримувати 
гроші тими ж шляхами, якими одержують інші соці-
альні виплати й допомоги готівкою. Пенсіонери — так, 
як отримують пенсії: на пенсійну банківську картку, у 
відділенні пошти або з доставкою додому. Виплати 
субсидій проводитимуться одночасно з виплатою 
пенсій. Тобто пенсіонери, які одержують субсидії, в 
березні просто отримають більше грошей. При цьо-
му рахунки за комуналку їм доведеться оплачувати в 
повному обсязі.

Грошові розрахунки держави з громадянами, 
які не отримують пенсії, здійснюватимуться через 
державний «Ощадбанк». Це означає, що люди, яким 
призначено субсидію, але які не отримують пенсію, 
повинні будуть звернутися до будь-якого відділення 
«Ощадбанку» з паспортом та ідентифікаційним кодом 
і отримати субсидію або на свій рахунок в «Ощадбан-
ку» (якщо він є), або як грошовий переказ.

Нагадаємо, що люди, яким субсидія нарахову-
ється тільки з січня 2019 року, отримуватимуть її за 
тією схемою, яка була затверджена спочатку: на пер-
сональний рахунок, а зекономлена частина надійде 
на персональний рахунок в «Ощадбанку», але тільки 
після закінчення періоду дії субсидії, тобто по завер-
шенні опалювального сезону.

Таким чином, в Україні паралельно існуватимуть 
дві схеми монетизації субсидій. У Мінсоцполітики пові-
домляють, що вважають обидві моделі пілотними про-
ектами. Протягом трьох місяців буде проведено аналіз 
ефективності кожної з чинних схем, і з травня 2019 року 
залишиться лише одна з них, найефективніша.



22 лютого 2019 року 3
  ФОТОФАКТ

З НАГОДИ ПАМ’ЯТНОЇ ДАТИ
Щороку 15 лютого в Україні відзначається День вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав. Цього дня далекого 1989-го війська були виведені з території Афганістану. 

До мирного життя поверталися не за роками змужнілі, посивілі чоловіки, брати, сини, онуки, 

які залишали позаду жорстокі будні десятирічної війни, а попереду на них чекала адаптація 

до мирного життя.

З року в рік представники агропідприємств 
компанії Кернел та Благодійного фонду «Ра-
зом з Кернел» у всіх регіонах України відвіду-

ють воїнів-афганців та їхніх рідних, беруть участь у 
заходах із вшанування подвигу цих героїв.

Зокрема, цьогоріч вітання від Кернел приймали 
воїни-інтернаціоналісти — жителі сіл Кіровоград-
щини та Вінниччини. Співробітники підприємства 
«Хлібороб» (Кернел) завітали до 19 захисників, що 
мешкають у Грузькій, Перегонівській, Крутеньків-

ській, Наливайківській, Троянській, Молдовській 
сільрадах Голованівського району та Осіївській 
сільраді Бершадського району. Вони вручили їм те-
плі презенти та подарували не менш теплі та щирі 
слова привітань і подяки.

Крім того, представники Компанії завітали до 
родини загиблого воїна Миколи Середи, що меш-
кає у с. Радчиха Катеринопільського району Черка-
щини. Батькові захисника Дмитру Івановичу Середі 
вони вручили подарунок.

Воїни-афганці — жителі сіл Воїни-афганці — жителі сіл 

Голованівського району Голованівського району 

Кіровоградщини приймають вітання Кіровоградщини приймають вітання 

від представників підприємства від представників підприємства 

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

Вітання від Кернел з нагоди Дня виведення військ Вітання від Кернел з нагоди Дня виведення військ 

із Афганістану приймають мешканці Осіївської із Афганістану приймають мешканці Осіївської 

сільради, що в Бершадському районі Вінниччинисільради, що в Бершадському районі Вінниччини

Представники Кернел вручають подарунок Представники Кернел вручають подарунок 

батькові загиблого воїна-інтернаціоналіста батькові загиблого воїна-інтернаціоналіста 

Дмитру Середі (с. Радчиха, Катеринопільсь-Дмитру Середі (с. Радчиха, Катеринопільсь-

кий р-н, Черкаська обл.)кий р-н, Черкаська обл.)

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — провідний та найбільший в Україні 
виробник і експортер соняшникової олії, клю-
човий постачальник сільськогосподарської 
продукції з регіону Чорноморського басейну 
на світові ринки. Компанія щороку підтверджує 
беззаперечне лідерство в усіх напрямках діяль-
ності у регіонах присутності та світових рейтин-
гах. 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 ринку євробондів, розмістивши 
на Ірландській фондовій біржі п’ятирічні об-
лігації. 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 —
Індія, країни Євросоюзу, Єгипет і Туреччи-
на. Переробні потужності Кернел становлять 
3,5 млн тонн насіння соняшника на рік, що до-
зволяє отримувати 1,5 млн тонн соняшникової 
олії та близько 1,3 млн тонн соняшникового 
шроту. Iз 2010 року Кернел активно розвиває 
аграрний напрямок дiяльностi — сiльгосп-
виробництво. Щороку Компанія постачає на 
міжнародні ринки приблизно 4 млн тонн куку-
рудзи, пшениці, ячменю, сої та ріпаку, закупо-
вуючи сільгосппродукцію у більш ніж п’яти ти-
сяч виробників, а також вирощуючи власну на 
550 тис. га землі. Поруч із виробничою дiяль-
нiстю проводиться тiсна спiвпраця з громадами 
сiл i малих мiст на територiї присутностi агро-
пiдприємств Кернел. Основне завдання — фi-
нансово-матерiальна пiдтримка громадських 
iнiцiатив, соцiальної сфери населених пунктiв 
з метою пiдвищення рiвня життя та добробуту 
населення. У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи 
Компанiї об’єднали в програму пiдтримки те-
риторiальних громад «Разом з Кернел». Для 
реалiзацiї цiєї програми агропiдприємства 
Компанiї створили однойменний Всеукраїн-
ський Благодiйний фонд «Разом з Кернел». У 
Черкаській області Компанія обробляє землі 
в Катеринопільському, Тальнівському, Уман-
ському, Маньківському, Монастирищенсько-
му районах та представлена підприємством 
«Чорна Кам’янка». На Кіровоградщині, Він-
ниччині та Одещині Кернел орендує землі 
в Голованівському, Новоархангельському, 
Оратівському, Шаргородському, Ананьївсько-
му, Миколаївському, Тиврівському, Бершад-
ському районах (підприємства «Хлібороб», 
«АФ Відродження», «Агро Інвест Україна»). У 
Миколаївській області Компанія представлена 
підприємствами «Вісла», «Злагода», «Україна», 
що проводять свою діяльність на землях Арбу-
зинського та Врадіївського районів. На вказані 
підопічні території поширюються й соціальні 
програми Благодійного фонду.
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РЯТУЄМО СЕЛА ВIД СНIГОВОГО ПОЛОНУ
Компанія Кернел розчистила 76 тисяч кілометрів 

автошляхів і вулиць, врятувавши від зимового колапсу 

350 населених пунктів України.

Цьогорічна зима, особливо січень, при-
несли мешканцям українських сіл чимало 
сюрпризів — приємних і не дуже. Замети 

на автодорогах та вулицях настільки ускладнили 
пересування ними (подекуди сніговий покрив 
сягав 70 см), що без допомоги важкої техніки 
розчистити їх було неможливо. Традиційно ря-
тувати села від снігового полону вирушила тех-
ніка агропідприємств компанії Кернел. Механі-
затори працювали з ранку й до пізнього вечора, 
навіть у вихідні. Щоб розгорнути замерзлий сніг 
і ділянки доріг, до яких не могли під’їхати вели-
когабаритні агрегати, доводилось брати на під-
могу навіть навантажувачі «Маніту».

Якщо говорити про деталі операції поря-
тунку підопічних сіл Кернел від снігу, то вони 
такі. Географія подолання наслідків негоди —
це понад 350 населених пунктів у 12 областях 

країни. Загальний кілометраж розчищених 
шляхів сягає 76 тис. км.

Варто зауважити, що техніка Компанії 
виїжджала на розчистку за першої ж необхід-
ності, і переважно навіть без нагадування та 
прохань з боку очільників громад. За вказаний 
період було нараховано близько 600 виїздів, 
до яких залучено понад 120 одиниць спеціаль-
ної техніки та більше 150 співробітників агро-
підприємств Кернел.

У результаті вдалося уникнути проблем із 
пересуванням жителів сіл, курсуванням рей-
сових автобусів, карет швидкої допомоги, під-
везенням продуктів харчування в магазини — 
всі ці процеси проходили безперебійно. Тож 
великий сніг не порушував  планів місцевих  
мешканців і не перешкоджав життєдіяльності 
населених пунктів.

ПРО ТЕ, ЯК ЦЕ БУЛО В СЕЛАХ ЧЕРКАЩИНИ, КІРОВОГРАДЩИНИ 
ТА ВІННИЧЧИНИ, РОЗПОВІЛИ ОЧІЛЬНИКИ ГРОМАД

Надія П’яничук, голова Наливайківської сільради (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

«Січень у нас був особливо засніженим. І традиційно в розчистці доріг нам допомагали 
аграрії Кернел. За селами нашої сільради була закріплена одна одиниця техніки та працівник 
підприємств «Хлібороб» (Кернел) Віктор Литвин, який відповідально підходив до виконан-
ня завдань, і якщо було необхідно, розгортав замети навіть у нічний час. Завдяки цьому всі 
вулиці та провулки, під’їзди до будівель соціальних установ були звільнені від снігу. Окремо 
хочу подякувати Кернел за систематичну підтримку у вирішенні господарчих питань. Аграрії 
Компанії допомагають у вивезенні сміття, у виконанні робіт із благоустрою. Наприклад, якщо 
маємо прорив комунікацій, то для ліквідації наслідків цього форс-мажору обов’язково залу-
чаємо техніку Кернел».

Мирослава Садкова, секретар Межирічківської сільради (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

«Цьогоріч на території нашої сільради лише техніка підприємства «Хлібороб» (Кернел) 
допомагала в розчистці сільських доріг від снігу. Було задіяно два трактори. Жодна тран-
спортна артерія не залишалася без уваги. Від снігового полону села рятувалися оперативно, 
а головне — дієво. Додам, що аграрії Компанії є надійними помічниками для нашої громади. 
Жодне свято чи урочиста подія не відбувається без їхньої участі. Це і День знань, і випускні, і 
новорічні свята, і День Перемоги тощо. А ще торік Кернел допоміг у проведенні ремонту в ад-
мінприміщенні. У поточному році плануємо розпочати упорядкування дорожнього покриття, і 
переконані, що Компанія також візьме фінансову участь у даному проекті».

Олег Біляк, староста сіл Ярошівка та Надвисся (Катеринопільський р-н, Черкаська обл.)

«Під час затяжних заметілей техніка Кернел активно виїжджала на боротьбу із заметами 
у села Ярошівка та Надвисся. Розчищалися як під’їдні дороги, так і  сільські вулиці та провул-
ки, за що ми безмежно вдячні Компанії. Важливо, що аграрії реалізовували й чимало соціаль-
них  проектів, не менш потрібних для села. Зокрема, це придбання спортивного інвентарю та 
форми для футбольної команди, закупівля посуду у шкільний харчоблок, привітання зі свята-
ми, зокрема шляхом виділення коштів на організацію Дня захисту дітей. Дякуємо Кернел за 
те, що розуміють наші потреби та допомагають вирішувати проблеми».

Катерина Варволік, жителька с. Чорна Кам’янка (Маньківський р-н, Черкаська обл.)

«Від себе особисто, а також від імені односельців хочу подякувати підприємству «Чорна 
Кам’янка» (Кернел) за дієву допомогу в розчистці сільських доріг від снігу. Завдяки роботі 
працівників вказаного підприємства, а саме Юрія Мельника та Андрія Кравченка, які безпо-
середньо працювали на снігоочисній техніці, ми не відчули незручностей, спричинених не-
годою. Дороги прибиралися вчасно й ретельно. Дякуємо кернелівцям за те, що не залишили 
громаду сам на сам з великим снігом».

Віктор Соколюк, голова Осіївської сільради (Бершадський р-н, Вінницька обл.)

«Ще з листопада наші села взяли в облогу заметілі. І щоразу нам на поміч приходили 
аграрії та техніка підприємства «Хлібороб» (Кернел). До речі, з року в рік Компанія допомагає 
нам у розчистці доріг, це вже стало гарною традицією. Ми щиро вдячні своєму орендарю за 
таку ініціативність та дієвість. А ще висловлюємо кернелівцям подяку за те, що торік виділили 
450 тис. грн на ремонт дороги. Переконані, що у 2019 році ми продовжимо співпрацювати з 
користю для  громади та жителів села».

Світлана Олійник, голова Великовулизької сільради (Тиврівський р-н, Вінницька обл.)

«Завдяки старанням підприємства «Агро Інвест Україна» (Кернел) мешканці села Стояни 
цьогоріч не відчули негативних наслідків масштабних снігопадів. Техніка Компанії оперативно 
розчищала сільські вулиці, були зроблені під’їзди фактично до кожного двору та до важливих 
інфраструктурних об’єктів. Хочеться подякувати керівництву Компанії, а також механізато-
рам, які зранку до вечора допомагали нам боротися з негодою. Крім того, ми дякуємо Кер-
нел за якісну співпрацю у 2018 році. Адже Компанія спільно з БФ «Разом з Кернел» надавала 
допомогу освіті — йдеться про кошти на поточні ремонти у школі, на придбання електропли-
ти в садочок, на харчування учнів, на спортивний інвентар для футбольної команди тощо».

120
одиниць снігоочисної техніки

600 виїздів на боротьбу
із негодою

співробітників 
агропідприємств
Кернел задіяні  у процесі

150

ОПЕРАЦІЯ ПОРЯТУНКУ 
ПІДОПІЧНИХ СІЛ КЕРНЕЛ ВІД СНІГУ

населених пунктів
350

12 областей

76 000 КМ
загальний кілометраж розчищених шля

Техніка агропідприємств Кернел на розчистці Техніка агропідприємств Кернел на розчистці 

доріг у селах Черкащини, Кіровоградщини, доріг у селах Черкащини, Кіровоградщини, 

ВінниччиниВінниччини
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  ОСВІТНІЙ ПРОСТІР 

  СПОРТИВНІ ІНІЦІАТИВИ 

РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ
Тальнівчанка Оксана Гончар стала чемпіонкою України з боксу 

серед дівчат.

Приємною новиною розпо-
чався рік для боксерської 
спільноти Черкащини. На 

Всеукраїнському чемпіонаті з 
боксу серед дівчат та жінок, який 
проходив у Харкові, жителька 
міста Тального Оксана Гончар 
виборола золото та потрапила в 
національну збірну під номером 
один. Тепер дівчина представ-
лятиме країну на європейських 
змаганнях.

Варто зауважити, що фінан-
сову підтримку, яка дозволила 
боксерам із Маньківщини й Таль-
нівщини взяти участь у вищевка-
заному турнірі, надали підприєм-
ство «Чорна Кам’янка» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел».

— Уже понад півроку Кернел 
є нашим надійним партнером та 
помічником, — розповідає Іван 
Бабой, тренер боксерів. — Більше 
того, наразі ми створили офіцій-
ний боксерський клуб «Тріумф-

спорт», діяльність якого спонсорує 
Компанія. Систематично надаються 
кошти на різноманітні поїздки, спор-
тивний інвентар, забезпечуються 
гідні умови для тренування боксер-
ської еліти країни.

До речі, юна чемпіонка Оксана 
Гончар захоплюється боксом трохи 
більше року. А на перше тренування 
її привели друзі.

— Оксана доволі перспектив-
на, — додає Іван Бабой. — Змаган-
ня в Харкові є її першими всеукраїн-
ськими і, як бачимо, доволі вдалими. 
Раніше дівчина отримувала першість 
на обласних турнірах Черкащини. У 
Харкові вона провела три поєдинки, 

і всі три стали для неї виграшними. 
Переконаний, що Оксана має зна-
чний потенціал, і це лише початок її 
боксерської діяльності.

Сама ж дівчина поспілкувалася 
з нами телефоном. І розповіла, що 
має чимало планів та мріє надалі пе-
ремагати. 

— Бокс допомагає виховувати 
характер та волю, заряджає впев-
неністю, — переконана спортсмен-
ка. — Напевно, саме це сподоба-
лося та мотивувало до занять цим 
видом спорту. Приємно, що мене 
підтримали батьки та рідні, не зали-
шилися осторонь і спонсори, такі як 
Кернел!

У свою чергу, компанія Кернел 
та БФ «Разом з Кернел» вітають 
команду боксерів Маньківщини й 
Тальнівщини, боксерський клуб 
«Тріумф-спорт» та Оксану Гончар із 
блискучими результатами участі у 
Всеукраїнському чемпіонаті. Бажає-
мо Вам нових перемог, досягнень та 
успішних боксерських рингів!

Боксери клубу «Тріумф-спорт» із Тальнівщини й Маньківщини Боксери клубу «Тріумф-спорт» із Тальнівщини й Маньківщини 

(Черкаська обл.) — учасники та призери обласних та всеукраїнських (Черкаська обл.) — учасники та призери обласних та всеукраїнських 

чемпіонатів з боксучемпіонатів з боксу

З ДУМКОЮ ПРО ДIТЕЙ
Традиційними для нашої газети стали матеріали, у яких ми інформуємо про 

соціальні проекти, реалізовані за фінансової підтримки агропідприємств 

компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» і спрямовані на покращення умов у 

сільських навчальних закладах. І це не дивно, адже у 2018 році левову частину 

соціальних коштів — понад 8 млн грн — Кернел направив саме на підтримку 

освіти.

Сьогодні до Вашої уваги — чергова порція добрих справ 
Компанії. Про них розповідають очільники освітніх осе-
редків  Кіровоградщини, Черкащини, Вінниччини.

Олександр Кузьмик, директор школи с. Рахни-Польові 
(Тиврівський р-н, Вінницька обл.)

«З підприємством «Агро Інвест Україна» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел» ми маємо багатий досвід співпраці. Вва-
жаю, що сільській школі сьогодні не завадить жодна підтрим-
ка. Так, завдяки спільним засиллям сільської ради та Кернел у 
шкільному приміщенні було замінено частину вікон. А ще Кер-
нел профінансував придбання столів для харчоблоку (які не 
оновлювалися десятиліттями й уже не підлягали ремонтам) та 
шафи для кабінету першого класу. Дякуємо аграріям за те, що 
не залишають поза увагою наші звернення».

Валентина Лесюк, директор Коритнянського закладу ЗСО 
(Монастирищенський р-н, Черкаська обл.)

«Уже кілька років поспіль Кернел спільно з БФ «Разом з 
Кернел» надають підтримку нашому закладу. У минулі періоди 
за фінансування Компанії придбано меблі для вихованців са-

дочка, крім того, на прилеглій території встановлено дитячий 
майданчик. Нещодавно кернелівці вкотре допомогли. Йдеться 
про придбання меблів у кабінет першого класу та ноутбука для 
ведення шкільної документації. Переконана, що у 2019-му ми 
продовжимо співпрацювати з Кернел на благо наших дітей».

Анатолій Сиворінський, директор школи с. Лозова (Шаргород-
ський р-н, Вінницька обл.)

«Завдяки фінансовій підтримці підприємства «Хлібороб» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у кабінеті для першокласників 
з’явилася мультифункціональна стінка. Адміністрація закладу й 
і батьківський колектив щиро вдячні за це Компанії. Окрему по-
дяку висловлюю й за надані паливно-мастильні матеріали, до-
помогу в обробітку присадибних ділянок, придбання музично-
го обладнання, подарунки до свят тощо. Інакше кажучи, дякую 
Кернел за те, що тримають руку на пульсі шкільного життя».

Валентина Лаврук, завідувач господарства школи с. Троянка 
(Голованівський р-н, Вінницька обл.)

«Завжди приємно працювати з людьми та організаціями, 
які не просто відповідально, а й з розумінням підходять до ви-

рішення нагальних питань. Саме такими є аграрії підприємства 
«Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Вони завжди 
оперативно реагують на наші звернення. Байдуже, йдеться 
про транспорт для підвезення дров, чи про снігоприбиральну 
техніку, чи про пальне — кернелівці не відмовляють. У січні за-
купили продукти — цукор, борошно, олію для харчування учнів 
молодшої школи. Додам, що у нас на безкоштовній основі що-
дня харчується 31 дитина. Дякуємо Кернел за добро!»

Підприємство Підприємство 

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

та БФ «Разом з Кернел» надали та БФ «Разом з Кернел» надали 

продукти для харчування учнів продукти для харчування учнів 

молодших класів школи молодших класів школи 

с. Троянка (Голованівський р-н, с. Троянка (Голованівський р-н, 

Кіровоградська обл.)Кіровоградська обл.)

Для кабінету першокласників школи с. Лозова Для кабінету першокласників школи с. Лозова 

(Шаргородський р-н, Вінницька обл.) Кернел придбав мультифункціональну стінку(Шаргородський р-н, Вінницька обл.) Кернел придбав мультифункціональну стінку

Вихованці Коритнянського закладу ЗСО (Монастирищенський р-н, Вихованці Коритнянського закладу ЗСО (Монастирищенський р-н, 

Черкаська обл.) дякують підприємству «Чорна Кам’янка» (Кернел) Черкаська обл.) дякують підприємству «Чорна Кам’янка» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» за закуплені мебліта БФ «Разом з Кернел» за закуплені меблі
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛКАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Сергій Євгенійович КолісникСергій Євгенійович Колісник      
 Посада:Посада:  тракторист-машиніст с/г виробництва на підприємстві тракторист-машиніст с/г виробництва на підприємстві 

«Чорна Кам’янка» (Кернел), Катеринопільський р-н, Черкаська обл.«Чорна Кам’янка» (Кернел), Катеринопільський р-н, Черкаська обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2011 року з 2011 року

«За 15 років у аграрній сфері я зрозумів, що ефективність роботи безпосередньо за-
лежить від бажання, мотивації та залученості працівника у виробничий процес. Якщо 
мені до вподоби те, чим я займаюся, якщо від цього я отримую задоволення, і мені 

цікаво крок за кроком відкривати для себе сільське господарство, я буду й ефективним, і успішним, і за-
требуваним. Гадаю, з такою думкою погодяться й мої колеги. Тепер щодо роботи в Кернел. Зазначу, що у 
нашому регіоні саме ця Компанія є одним з найбільших роботодавців. Багато моїх знайомих та односельців 
працюють у Кернел. І мають лише позитивні враження. Бо для нас створено гідні умови праці, вчасно ви-
плачується заробітна плата, а ще ми маємо можливість розвиватися, навчатися, підвищувати кваліфікацію. 
Щодо моїх обовязків, то я працюю на тракторі Fend, здебільшого виконую операції з посіву культур, під-
готовки ґрунту, внесення засобів захисту рослин. А ще я отримував таку бажану статуетку корпоративного 
нагородження «Ліга Чемпіонів Агробізнесу». До речі, практика проведення подібних заходів, та й сам факт 
створення конкурентного середовища сприяє результативності та командній роботі. Наразі ми вже увійшли 
у новий сільськогосподарський сезон. Тому, користуючись нагодою, хочу побажати аграріям Кернел гарної 
погоди, рясних дощів та високої врожайності. Ну й щоб усе виконувалося вчасно та якісно».

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

Приєднуйтеся 
до команди Кернел!

ТОВ «АГРО ІНВЕСТ УКРАЇНА» (КЕРНЕЛ)

Енергетик

Контактна особа:

Віолетта Біляк

Детальна інформація за номером:

(067) 263-92-59

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

Профільна освіта, наявність посвідчення. Досвід роботи 
від 2 років. Відповідальність.

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

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

Контактна особа:

Надія Постовик

Детальна інформація за номером:

(066) 890-24-60

ТОВ АФ «ХЛІБОРОБ» (КЕРНЕЛ)

Завідувач складу

(с. Троянка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

Вища/неповна вища освіта. Досвід роботи з програмою 
1С 8. Відповідальність та порядність.

Інженер

(с. Троянка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

Вища/неповна вища освіта. Досвід роботи з програмою 
1С 8. Відповідальність та порядність.

Завідувач зернового складу

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

Вища освіта. Досвід роботи з програмою 1С 8. Досвід 
водіння. Відповідальність та порядність.

Контактна особа:

Валентина Барабаш

Детальна інформація за номером:

(050) 305-44-60

  ДОВІДНИК ОРЕНДОДАВЦЯДОВІДНИК ОРЕНДОДАВЦЯ

ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ПРЕДСТАВНИКА КЕРНЕЛ!
Менеджер села та фахівець із земельних і соціальних питань, які є представниками агропідприємств 

компанії Кернел у Вашому селі, допоможуть вирішити будь-яке питання та дізнатися всю необхідну 

інформацію при зустрічі або в телефонному режимі! Звертайтеся стосовно питань виплати орендної 

плати та реалізації соціальних проектів Компанії, процедури переоформлення документів та укладання 

договорів оренди, наявності вакансій Кернел, нових умов, пропозицій про співпрацю тощо.

 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ (Катеринопільський, Уманський, Маньківський, Тальнівський р-ни)

П. І. П/Б СІЛЬСЬКА РАДА/СЕЛА НОМЕР ТЕЛЕФОНУ

Проценко Оксана Ростиславівна
Заступник керівника земельного підрозділу у регіоні 

(Черкаська область)
(067) 116-87-27

Корінна Наталія Пилипівна Чорнокам’янська, Іваньківська, Крачківська сільради (096) 897-45-22

Осичнюк Валентина Дмитрівна
Тальянківська, Кобриново-Гребельська, Кобринівська, Заліська, 

Гордашівська сільради
(067) 470-68-77

Лешко Тетяна Валентинівна
Мокрокалигірська, Сухокалигірська, Ярошівська, 

Єлизаветківська сільради 
(067) 969-08-58

Лавренюк Ольга Михайлівна Лисичобалківська, Радчиська сільради (067) 692-69-17

Домарецька Тетяна Василівна Петраківська сільрада (067) 692-69-18

Ямковенко Інна Валеріївна

Села Мокра Калигірка, Суха Калигірка, Ярошівка, Гордашівка, 
Заліське, Кобринове,Кобринова Гребля, Тальянки, Іваньки, 

Крачківка,  Чорна Кам’янка, Мошурів, Романівка
(050) 412-61-95

Панчук Микола Вікторович
Села Кальниболота, Єлизаветка, Лисича Балка, Петраківка, 

Потоки, Радчиха, Стійкове, Вікторівка, Коржова, Старі Бабани
(067) 322-96-38

Проценко Оксана Ростиславівна
Романівська, Мошурівська, Вікторівська, Коржівська, 

Старобабанівська сільради
(067) 116-87-27

Партека Любов Віталіївна Кальниболотська сільрада (067) 472-67-61

 КІРОВОГРАДСЬКА (Голованівський та Новоархангельський р-ни) та ОДЕСЬКА ОБЛАСТІ (Ананьївський р-н)

П. І. П/Б СІЛЬСЬКА РАДА НОМЕР ТЕЛЕФОНУ

Капелюшна Любов Борисівна
Заступник керівника земельного підрозділу у регіоні 

(Кіровоградська, Одеська області)
(0503861511

Ференчук Ірина Анатоліївна Жеребківська, Ананьївська Перша, Байтальська сільради (066) 250-05-66

Бовт Олена Іванівна Грузька, Клинівська, Молдовська сільради (050) 305-34-06

Піддубняк Дарія Вікторівна Крутеньківська сільрада (050) 305-33-96

Малющак Оксана Іванівна Перегонівська, Семидубська сільради (050) 420-40-54

Погорелова Ірина Вікторівна
Наливайківська, Троянська, Журавлинська, Межирічківська 

сільради 
(050) 318-12-95

 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ (Шаргородський, Тиврівський, Оратівський, Бершадський р-ни)

П. І. П/Б СІЛЬСЬКА РАДА НОМЕР ТЕЛЕФОНУ

Бойко Людмила Віталіївна
Заступник керівника земельного 

підрозділу у регіоні (Вінницька область) 
(067) 775-66-03

Чернецька Ганна Юріївна Довгополівка, Жахнівка, Рахни-Польові (067) 829-30-41

Никонюк Людмила Чернявка, Човновиця, Сабарівка (067) 891-48-51

Фащевський Максим Юшківці, Коритня, Лукашівка, Тарасівка (067) 829-30-36

Добровольська Тетяна Олексіївна Осіївка (068) 338-90-75

Прилуцька Людмила Іванівна Долинка (096) 963-33-34

Гаврилюк Світлана Лозова, Конатківці, Голинчинці (067) 433-57-84
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

  ГОСПОДАРЮ НА ЗАМІТКУ

10 ПОМИЛОК, ЯКИХ ВАРТО УНИКНУТИ 
ПIД ЧАС ВИБОРУ НАСIННЯ

Обійтися тільки своїм насінням може не кожен городник, бо завжди 

хочеться посадити у себе на ділянці нові рослини та сорти, 

у пошуках яких ми відправляємося у спеціалізовані магазини.

Цілком поринувши у світ яскра-
вих кольорових пакетиків, що 
часом заворожують диво-

вижними назвами та гарними кар-
тинками, ми зовсім забуваємо про 
правила вибору й купівлі насіння. 
Зовсім не дивно, що в остаточному 
підсумку виростає у нас часом не те, 
що очікувалося.

Яких же помилок ми 

припускаємося, вибираючи 

насіння для своєї присадибної 

ділянки, і як їх уникнути?

Помилка № 1: 
неуважність до якості

Вибираючи насіння, ми не за-
вжди пам’ятаємо, що на ринку 
чимало неякісної продукції: про-
строченого посівного матеріалу, 
різноманітної пересортиці та від-
вертого сміття. Придбавши такий 
посівний матеріал, ви ризикуєте не 
тільки майбутнім урожаєм і красою 
клумби, а й здоров’ям свого саду та 
городу: з неякісним насінням можна 
занести різні хвороби рослин і на-
віть карантинні бур’яни, позбутися 
яких буде непросто.
Щоб Ваш час, сили та гроші не 

були витрачені даремно, будьте 

завжди пильними: 
 не купуйте насіння невідомих ви-

робників — вибирайте фірму, що 
дбає про свою репутацію;

 не купуйте насіння на лотках, у 
випадкових продавців — робіть це 
тільки у спеціалізованих магазинах, 
що дотримуються умов зберігання 
та строків реалізації;

 вибираючи насіння в інтернет-
магазинах, пам’ятайте про «техніку 
безпеки» таких покупок.

Помилка № 2: яскравий 
пакет — гарне насіння

Пакет з насінням, яке ви має-
те намір придбати, повинен бути 
не тільки барвисто оформлений, не 

менш важливими є інші ознаки: міц-
ний якісний папір, акуратна склейка, 
чіткий, текст, що добре читається. 
У так званих білих пакетах — тобто 
упаковках без картинок — насіння за 
якістю зазвичай нітрохи не гірше, ніж 
у кольорових пакуночках з фотогра-
фіями. Звісно ж, вони мають не такий 
привабливий вигляд, але це саме 
той випадок, коли покупець, купуючи 
яскраві пакетики, платить за упаков-
ку, а не за товар, що у ній міститься.

Насторожити має відсутність 
на пакеті інформації про виробни-
ка, номеру партії насіння, строку 
його придатності; не варто поспі-
шати з купівлею й у тому випадку, 
якщо строк придатності нанесений 
друкарським способом — на кож-
ній партії насіння його повинні про-
штамповувати окремо.

Помилка № 3: вибір 
насіння «за картинкою»

Вибираючи насіння тільки «за 
гарною картинкою» і привабливою 
назвою, ми припускаємося вели-
чезної помилки: картинка не завжди 
відповідає результату! Купуючи на-
сіння, звертайте увагу на характе-
ристики посівного матеріалу, зазна-
чені на упаковці: кількість насіння, 
тривалість вегетаційного періоду, 
висота рослин, строки цвітіння та 
плодоносіння, умови вирощування 
тощо. Саме це, а зовсім не яскраве 
зображення на пакетику, дозволяє 
реально оцінити, що ж саме ми зби-
раємося придбати.

Помилка № 4: купівля 
гібридного насіння для 
одержання власного

Типова похибка багатьох садів-
ників: придбавши дороге насіння 
гібридних рослин (з маркуванням 
F1) один раз, надалі на його купівлю 
можна не витрачатися, заготовивши 
власне.

Звичайно, рослини, вирощені з 
такого насіння, відрізняються більш 
високою врожайністю та стійкістю 
до різних захворювань. Вони не на-
стільки вимогливі до умов вирощу-
вання, у них взагалі безліч переваг. 
Але їх щоразу необхідно купувати в 
магазині!

Якщо ви купуєте насіння, щоб 
надалі одержувати власне, краще 
відразу відмовтеся від придбання 
гібридів. Повірте, нічого доброго з 
такого експерименту не вийде: зі-
бравши та посіявши насіння гібрид-
них рослин, ви одержите зовсім інші 
сорти, які мало чим нагадуватимуть 
своїх «прабатьків», причому відмін-
ності будуть, найімовірніше, не в 
кращий бік.

Помилка № 5: відмова 
від застосування 
дражированого насіння

Людині властиво боятися всьо-
го нового й незрозумілого, і саме так 
сьогодні деякі дачники ставляться 
до дражированого насіння, помил-
ково вважаючи, що вирощені з ньо-
го рослини можуть завдати шкоди 
здоров’ю. Це омана. «Дражирова-
ним» називають звичайне насіння, 
спеціально оброблене комплексом 
стимуляторів і добрив, які приносять 
тільки користь рослинам, тому боя-
тися їх не варто. Єдине, що потрібно 
пам’ятати, купуючи дражироване 
насіння: саджати його потрібно у во-
логий ґрунт, але обов’язково сухим.

Помилка № 6: 
недооцінка районування

Щоб одержати гарантований 
урожай і не залежати при цьому від 
примх погоди, краще купувати ра-
йоноване насіння. Лише районовані 
сорти максимально пристосовані 
до кліматичних умов конкретного 
регіону, вони коштують дешевше 
«заїжджих», добре розвиваються, 

отримані з них рослини не вимага-
ють особливого догляду надалі та 
практично завжди є більш врожай-
ними.

Помилка № 7: 
нове — значить краще

Звичайно, придбати новеньку 
рослину для свого саду-городу хо-
четься кожному, і це правильно, але 
надмірно захоплюватися такими по-
купками не варто. Насіння-новинки 
мають займати не більше 30% від за-
гальної кількості посівного матеріалу, 
інакше ви ризикуєте залишитися без 
гарного врожаю. А воно вам треба?

Помилка № 8: 
придбання насіння 
про запас

Звісно, посівний матеріал, роз-
фасований у сучасну фольговану 
упаковку, зберігається довше, ніж 
насіння, традиційно упаковане в па-
пір, — це факт незаперечний. Але 
не варто забувати: зазначений на 
фольгованій упаковці термін придат-
ності стосується лише запечатаного 
товару. Тому не варто купувати таке 
насіння з наміром розділити його на 
кілька сезонів: зберігаючись розпа-
кованим, воно вже не дасть належної 
схожості наступного року. Та й вза-
галі не варто купувати про запас —

забезпечити насінню вдома ідеальні 
умови зберігання важкувато, і наша 
«запасливість» може обернутися су-
цільними розчаруваннями.

Помилка № 9: 
спонтанна купівля 
насіння

Перед тим як іти до магазину, 
перевірте свій посівний запас: про-
строчене насіння викиньте, придат-
не до посіву залишіть, а після цього 
прорахуйте, скільки потрібно купити 
нового матеріалу, якого саме. Інак-
ше ви, швидше за все, купите багато 
непотрібного насіння, частина з яко-
го виявиться зайвою.

Помилка № 10: 
невиправдана економія

Дороге насіння та насіння се-
редньої вартості переважно є якіс-
ним, а ось говорити про якість надто 
дешевого насіння, на жаль, не до-
водиться. Мова не йде про насіння 
в білих пакетах — мається на увазі 
дешеве насіння в кольорових упа-
ковках сумнівної якості: неакурат-
но склеєних, з поганим шрифтом, 
розмитим малюнком тощо. Не за-
ощаджуйте на насінні, намагайтеся 
купувати якісний посівний матеріал, 
тільки тоді не доведеться шкодувати 
про витрачені гроші, сили та час.

СКАРБНИЧКА ЗДОРОВ’Я

ЧИМ КОРИСНЕ НАСIННЯ ЛЬОНУ
Льон — унікальна рослина, яка є джерелом повноцінного 

рослинного білка, вітамінів, мікроелементів і клітковини. Вживати 

насіння льону можна без попередньої термічної обробки, у сирому 

вигляді. Спробуйте приймати насіння льону, і вже за кілька днів ви 

відчуєте результат — серце не болітиме, полегшиться дихання, 

очиститься організм, шкіра й особливо суглоби.

Насіння льону можна назвати 
чемпіоном серед продуктів 
від паразитів. Відвар льону 

очищає від усіх видів глистів, крім 
аскарид. Але якщо до насіння льо-
ну додати кілька пуп’янків гвозди-
ки, то й аскариди не виживуть.

На початковому етапі очищен-
ня від паразитів можна протягом 

 При хронічних закрепах:

Щодня на ніч приймати по 1 склян-
ці непроцідженого настою (1 ч. л. 
лляного насіння залити склянкою 
окропу, настоювати, закутавши, 
4-5 годин). Дітям — по півсклянки.

 При проносі:

1 ст. л. насіння залити 0,5 склянки 
гарячої води, кип’ятити на малому 
вогні 15 хв., процідити й використо-
вувати на 1 клізму.
Змішати 40 г насіння льону, 30 г 
кореню вовчуга польового, 30 г 
листя берези. 10 г суміші залити 
склянкою гарячої води й тримати 
в закритому емальованому посуді 
на водяній бані 15 хв., остудити 
45 хв., відтиснути. Об’єм довести 
до вихідного кип’яченою водою. 
Приймати по 1/4-1/3 склянки на-

стою за кілька прийомів протягом 
дня.

 При пієлонефриті: 

1 ст. л. насіння залити 1 склянкою 
окропу, настоювати 15 хв., збовту-
ючи, процідити. Вживати по 1/4-1/3 
склянки тричі на день за 30 хв. до їжі.

 При гастриті:

20 г насіння залити 1 л води, витри-
мати 5 год., процідити. Пити по пів-
склянки.

 Як сечогінний засіб:

1 ст. л. насіння залити 1 склянкою 
окропу, настоювати 30 хв. Вживати 
по 1 ст. л. 3-4 рази на день.

 При гіркоті в роті:

розтерти лляне насіння, 1 ст. л. та-
кого борошна заварити як рідкий 
кисіль. Пити вранці та ввечері перед 
їжею.

 При кашлі:

2-3 ст. л. лляного насіння залити 
1,5 склянки гарячої води й збов-
тувати 10 хв., потім процідити. 
В отриману рідину додати 5 ч. 
л. кореня солодки, 1,5 ч. л. ані-
су, 400 г меду (краще липового) 
і ретельно перемішати. Варити 
суміш 5 хв., остудити, процідити. 
Вживати по 2/3 склянки 3-4 рази 
на день до їжі.

Передозування насіння льону може викликати неприємні відчуття в ділянці печінки через високий вміст жиру.

8-10 днів вживати по 2 ст. л. насіння 
льону вранці та ввечері. Для профі-
лактики достатньо приймати по 1 ч. л.

 При подагрі й ревматизмі:

2 ч. л. насіння варити 15 хв. у 
1,5 склянки води, настоювати 10 хв., 
збовтувати 5 хв. у пляшці, проціди-
ти через марлю. Вживати по 1 ст. л. 
4-5 разів на день.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!!!
Самолікування може бути 

шкідливим для Вашого 

здоров’я! Тому при будь-яких 

симптомах хвороби варто 

обов’язково звернутися до 

лікаря. 



Газета «У кожен двiр» № 1 (1).
Свідоцтво про державну реєстрацію 
КВ № 23712-13552ПР від 27.12.2018.
Засновник: ТОВ «Енселко Агро».
Редакцiя: с. Сахнівці, Хмельницька обл., 
вул. Центральна, 59
Для листiв: а/с 148, м. Київ, 01135;
e-mail: u-kozhen-dvir@ukr.net
© «Енселко Агро», 2019 р.

Передрук заборонено. 
Вiдповiдальнiсть за змiст реклами 
несе рекламодавець.  
Матерiали, позначенi знаком , публiкуються на 
правах реклами. Усi матерiали, вкладенi у видан-
ня, є рекламними.  За матерiали, вкладенi 
у видання без оформленої належним чином  зго-
ди видавця, несуть вiдповiдальнiсть  поширювач 
та рекламодавець. 

Вiддруковано: ТОВ «Мега-Полiграф»  
04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14,  
тел. (044) 451-86-70.  
www.mega-poligraf.kiev.ua  
Замовлення № 68080

Пiдписано до друку 21.02.2019.
Загальний наклад 7250 прим. ВI

ДП
ОВ

IД
Ь 

НА
 С

КА
НВ

ОР
Д

№
 6

3
, 

с
т

о
р

iн
к

а
 8У кожен

8 22 лютого 2019 року

��������	
��	�!
�
 ���	�������������� ����
�� – ���
���������
����
�����
����
 �
���, � ������ ���������������
�
�������
«��������
»�����������
� ����������.

�
 ����������
����
�
�	����������?�"� ����������
��
���
�
���? �������������������
�����#����������$�
����%�&����$���
���'���������� ����������
����������������#�'�����
.

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

u-kozhen_dvir@ukr.net 0-800-501-483

��	�	!�( )����� �������� ��#� ���'�������������
�����'�����
�
.
*���
������'� �����#��������������#�� u-kozhen_dvir@ukr.net.
�� "#$�%"&'()�*'�+,$+$/)267� $�31��","/*�.�( ��������
��������� ���������#
����������������$�
����
������
���
��
���������, ��� �$�����
����
#�������#���$�����
�����.

+���)����#� ����
��% /����������������
0������
��������
����1���
������#����2 *�#�������������'����
���0�'��������
�����������
.�(��� �
����
���� ���$�
����������
�
�
«��������
»����� ��#
��	
��	��.

3*456�(/3"0�"78��9�
+8:;378�(<9�=�5 � *(�5�8
>+56(&*978»:

7���������#�����
�

B�����������

&�������������0�������

&���#�������
�


+�
��������
�������

&���#������������

+���
	�����������

ВАКАНСІЇ КАР’ЄРНОЇ 
ПРОГРАМИ КЕРНЕЛ

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-ЕНЕРГЕТИК
Чорноморьк, Кропивницький

Виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР-МЕХАНІК
Чорноморськ

Виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
Полтава, Суми, Харків, Миколаїв, Кропивницький, 
Чорноморськ, Чернігів, Черкаси

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР КВПІА
Миколаїв, Харків

Виробничі активи (заводи)

МАЙСТЕР З РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ
Кропивницький

Виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ 
Полтава

Елеваторні потужності

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. 

ХІМІК-ЛАБОРАНТ
Чернігів

Агропідприємства

МЕНЕДЖЕР СИСТЕМ ЯКОСТІ
Хмельницький

Виробничі активи (заводи)

ФАХІВЕЦЬ ІЗ ЗАКУПІВЛІ ЗЕРНОВИХ
Кропивницький, Вінниця

Управляюча компанія

БУХГАЛТЕР
Київ

Управляюча компанія

ФАХІВЕЦЬ СУПРОВОДЖЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
Київ

Управляюча компанія

ВIТАЄМО!
Колектив підприємства «Хлібороб» 
(Кернел) вітає ювілярів — жителів 

с. Перегонівка (Голованівський р-н, 
Кіровоградська обл.):

•22 лютого — Олександра Григоровича 
Степанюка;
•1 березня — Ганну Іларіонівну Ковальчук;
•8 березня — Сергія Олександровича 
Онищука;
•19 березня — Олександра Євгенійовича 
Храброва;
•20 березня — Василя Івановича 
Сорокопуда;
•25 березня — Вікторію Петрівну Гончарук;
•25 березня — Марію Мануїлівну 
Бакуменко;
•29 березня — Зінаїду Антонівну 
Кшевицьку.

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.

Колектив підприємства «Хлібороб» 
(Кернел) вітає іменинників — жителів 

села Кальниболота (Новоархангельсь-
кий р-н, Кіровоградська обл.):

•26 лютого — Надію Ігорівну Кривенко;
•2 березня — Світлану Володимирівну 
Мельник;
•7 березня — Галину Леонтіївну 
Свердленко;
•8 березня — Ольгу Михайлівну Хоменко;
•9 березня — Володимира Івановича 
Будьонного;
•12 березня — Олену Василівну Іванову;
•20 березня — Валентину Михайлівну 
Попову;
•25 березня — Дмитра Миколайовича 
Мелніка.

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

У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі ти прийми від нас.

Хай доля тобі шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

Колектив підприємства «Хлібороб» 
(Кернел) вітає іменинників — жителів 
сіл Маньківського, Тальнівського та 

Уманського районів Черкащини:

•20 лютого — Тетяну Федорівну 
Шинкарук із с. Кобринова Гребля;
•21 лютого — Ларису Зіновіївну 
Мазуренко з с. Чорна Кам’янка;
•22 лютого — Миколу Юхимовича 
Прокопенка з с. Вікторівка;
•23 лютого —  Сергія Івановича Бевза 
з с. Кобринова Гребля;
•25 лютого — Наталію Олексіївну Кротік 
із с. Коржова;
•28 лютого — Євдокію Іванівну Щерилю 
з с. Романівка;
•28 лютого — Зінаїду Іванівну Наконечну 
з с. Чорна Кам’янка;
•2 березня — Галину Яківну Мельник 
із с. Крачківка;
•4 березня —  Леоніда Михайловича 
Обараза із с. Чорна Кам’янка;
•5 березня — Надію Михайлівну 
Недбайло з с. Тальянки;
•6 березня — Анатолія Васильовича 
Черніченка з с. Коржова;
•8 березня — Наталію Іванівну Журбу 
з с. Вікторівка;
•10 березня — Ольгу Олексіївну 
Сінотрусову з с. Чорна Кам’янка; 
•12 березня — Ніну Євдокимівну Гречку 
з с. Чорна Кам’янка;
•14 березня — Євдокію Василівну Котик 
із с. Крачківка;
•16 березня — Наталію Іванівну Бойко 
з с. Гордашівка;
•16 березня — Павлину Панасівну 
Обуховську з с. Чорна Кам’янка;
•16 березня — Ганну Василівну Костюк 
із с. Старі Бабани;
•18 березня — Галину Іванівну Гуменюк 
із с. Тальянки;
•22 березня — Ларису Петрівну Репку 
з с. Романівка;
•25 березня — Сергія Степановича 
Наталича з с. Романівка;

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 «Хлібороб» 
(Кернел) вітає ювілярів — жителів 
сіл Грузьке, Наливайка, Троянка, 

Журавлинка та Клинове (Голованівсь-
кий р-н, Кіровоградська обл.):

•23 лютого — Галину Василівну Кривоус;
•1 березня — Євдокію Михайлівну Заєць;
•3 березня — Ярослава Андрійовича 
Войтюка;
•16 березня — Ольгу Миколаївну Пяничук;
•25 березня — Наталю Леонідівну 
Роговську;
•28 березня — Вадима Анатолійовича 
Кардаша.

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 «Хлібороб» 
(Кернел) вітає ювілярів — жителів сіл 
Крутеньке та Молдовка (Голованівсь-

кий р-н, Кіровоградська обл.):

•19 лютого — Григорія Матвійовича 
Піддубняка;
•2 березня — Миколу Васильовича 
Безноска;
•4 березня — Тимофія Арсентійовича 
Кабацюру;
•16 березня — Тамілу Іванівну Лабенко;
•27 березня — Надію Пилипівну 
Тодоровську.

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 «Хлібороб» 
(Кернел) вітає іменинників — жителів сіл 
Катеринопільського району Черкащини:

•19 лютого — Юлію Рамізівну Гладченко 
із с. Петраківка;
•27 лютого — Клавдію Андріївну Ситник 
із с. Лисича Балка;
•28 лютого — Анатолія Васильовича 
Куцака з с. Мокра Калигірка;
•28 лютого — Тетяну Яківну Тихоненко 
із с. Радчиха;
•1 березня — Фаїну Миколаївну 
Науменко з с. Любисток;
•1 березня — Тамару Петрівну Пшоняк 
із с. Радчиха;
•6 березня — Аллу Володимирівну 
Сидоріну з с. Мокра Калигірка;
•8 березня — Яніну Лаврентіївну Ліньову 
з с. Любисток;
•8 березня — Володимира 
Миколайовича Войленка з с. Радчиха;
•14 березня — Галину Паньківну Осіян 
із с. Лисича Балка;
•15 березня — Віталія Олексійовича 
Янтальця з с. Мокра Калигірка;
•20 березня — Тетяну Вікторівну 
Кулаківську з с. Лисича Балка;
•20 березня — Ольгу Дмитрівну Фареній 
із с. Лисича Балка;
•21 березня — Олексія Івановича 
Архипенка з с. Мокра Калигірка;
•21 березня — Бориса Семеновича 
Сердюкова з с. Мокра Калигірка;
•21 березня — Сергія Євгеновича Голоса 
з с. Мокра Калигірка;
•24 березня — Антоніну Ананіївну 
Мишалову з с. Мокра Калигірка;
•24 березня — Валентину Сергіївну 
Сторчак із с. Мокра Калигірка;
•25 березня — Надію Миколаївну 
Генкель із с. Любисток;
•27 березня — Софію Євгеніївну 
Сиротенко з с. Петраківка;
•30 березня — Леоніда Івановича Шпака 
з с. Мокра Калигірка.

Хай вітаннями рясніє
Цей щасливий день!

Хай душа дзвенить від щастя
Гомоном пісень!

Хай успішним буде завжди
Світле майбуття.

Хай здоров’я не полишить
Протягом життя!


