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ДОБРИЙ ГОСПОДАРДОБРИЙ ГОСПОДАР
Напередодні весни перед кожним, 

хто працює на землі та бажає 
отримати ранній врожай, постає 

завдання — ПІДГОТУВАТИ 

ТЕПЛИЦІ Й ПАРНИКИ до нового 
сезону. Навіть сонячної зимової 

днини повітря в теплиці 
нагрівається під дією ультра-

фіолетових променів. А ось ґрунт 
страждає від нестачі живлення.

стор.

5
стор.
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СЛОВО ЗАСНОВНИКА

Дорогі друзі!
Сьогодні Ви тримаєте в руках черговий 

номер газети «У кожен двір», а це значить, 
що минув ще один місяць, наповнений поді-
ями, новинами та проектами, реалізовани-
ми спільно з агропідприємствами компанії 
Кернел — «Хлібороб», «Урожай», «Чорна 
Кам’янка», «Зоря», «Пальміра», «Агросервіс», 
«Осіївське» та Благодійним фондом «Разом 
з Кернел». І ми вкотре підготували для Вас 
порцію корисної та цікавої інформації.

Розпочнемо з такого важливого момен-
ту, як сплата податків. Адже саме податкові 
надходження від Кернел формують не лише 
державний, а й місцеві бюджети, кошти яких 
спрямовуються на покращення інфраструкту-
ри, благоустрою Ваших населених пунктів, на 
поліпшення умов лікування у сільських ФАПАх, 
навчання та виховання дітей у школах і садоч-
ках тощо. Так, у минулому році агропідприєм-
ства Компанії в регіоні перерахували до бю-
джетів усіх рівнів понад 216 млн грн податків. 
Детальніше про те, скільки отримали місцеві 
бюджети Кіровоградської, Черкаської, Вінниць-
кої та Одеської областей, читайте на шпальтах 
видання.

Продовжили підтримувати кернелів-
ці й освітню сферу. За фінансування «Чорна 
Кам’янка» (Кернел) та Благодійного фонду 
«Разом з Кернел» у школу села Старі Бабани 
(Уманський р-н, Черкаська обл.) закуплено 
світлодіодні лампи для покращення якості 
освітлення в приміщенні закладу. Не залиши-
лася без корисних подарунків від Компанії й 
культурна сфера. Так, Кернел профінансував 
придбання крісел для глядацької зали Центру 
культури та дозвілля смт Маньківка (Черкась-
ка обл.). А учасники  художньої самодіяльності 
Будинку культури села Яворівка (Драбівсь-
кий р-н, Черкаська обл.) завдяки транспорту, 
наданому підприємством «Пальміра» (Кернел), 
змогли відвідати та виступити на  щорічному 
районному конкурсі-огляді. Також  Компа-
нія спільно з Благодійним фондом виступила 
спонсором спортивних змагань серед учнів 
сільських шкіл Маньківщини (Черкаська обл.).

Важливою була допомога агропідпри-
ємств Кернел в розчистці сільських доріг 
Черкащини, Віниччини та Кіровоградщини від 
заметів. Техніка Компанії вийшла на бороть-
бу зі стихією у десятках підопічних населених 
пунктів.

Окремо згадаємо про ще один потріб-
ний проект зі збору гуманітарної допомоги 
для жителів Авдіївки (Донецька обл.), які по-
страждали від нещодавніх ворожих обстрілів. 
Підприємства «Хлібороб» (Кернел) та «Агро-
сервіс» (Кернел) долучилися до цієї загальноу-
країнської благодійної акції, надавши продукти 
харчування — цукор, олію, борошно, крупи.

Крім того, представники Компанії напере-
додні Дня вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав направили матеріальну 
допомогу для п’ятнадцяти воїнів-інтернаціона-
лістів з сіл Молдовка, Грузьке, Троянка, Кру-
теньке, Перегонівка, Наливайка та Журавлинка 
Голованівського району Кіровоградщини.

Традиційно на сторінках газети Ви знай-
дете корисні поради, дізнаєтеся чимало ціка-
вого про Компанію та людей, які в ній працю-
ють. Хочу вкотре подякувати кожному за те, що 
обрав компанію Кернел. Ми щасливі, що ми 
разом! 

Усім мирного неба, 
нових корисних проектів, 

благополуччя та достатку!
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Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керівник редакції «У кожен двір», 

Директор Благодійного фонду 
«Разом з Кернел»

ЗА ФІНАНСОВОЇ УЧАСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ЧОРНА КАМ’ЯНКА» 

(КЕРНЕЛ) ТА БФ 

«РАЗОМ З КЕРНЕЛ» для 
глядацької зали Центру 

культури та дозвілля смт 
Маньківки (Черкась-

ка обл.) придбано нові  
зручні крісла.

СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИБЛАГОУСТРIЙБЛАГОУСТРIЙ
Протягом майже всієї зими в країні 
трималися складні погодні умови. 

НА ПОМІЧ ГРОМАДАМ СІЛ 

КІРОВОГРАДЩИНИ, ЧЕРКАЩИНИ 

ТА ВІННИЧЧИНИ в подоланні 
наслідків негоди систематично 

приходили агропідприємства 
компанії Кернел — «Хлібороб», 

«Урожай», «Зоря», «Чорна Кам’янка», 
«Пальміра», «Осіївське».

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
За даними Держстату, кількість сільськогосподарських тварин у 2017 році (в цілому в Україні) становить:

 ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!

У 2016 РОЦI АГРОПIДПРИЄМСТВА КЕРНЕЛ 
IЗ КIРОВОГРАДЩИНИ, ЧЕРКАЩИНИ, 

ВIННИЧЧИНИ ТА ОДЕЩИНИ СПЛАТИЛИ 
ПОНАД 216 МЛН ГРН ПОДАТКIВ

У рейтингу сплати податків серед сільгосптоваровиробників регіону агропідприємства компанії Кернел — «Хлібороб», 
«Урожай», «Чорна Кам’янка», «Зоря», «Пальміра», «Агросервіс» та «Осіївське» посідають перші місця. Зауважимо, що сумлінна 

сплата податків у аграрному секторі — це запорука стабільного розвитку сільських територій, адже левова частка коштів, 
перерахованих Кернел, спрямовується на підвищення соціальних стандартів життя мешканців сіл та містечок регіону.

 

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА
СВИНІ ВІВЦІ ТА КОЗИ ПТИЦЯ

усього у т. ч. корови

тис. голів

у % до 
відповід-
ної дати 

2016 року

тис. голів

у % до 
відповід-
ної дати 

2016 року

тис. голів
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повідної 
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2016 року

На 1 лютого 2017 р. 3770,1 98,2 2112,2 97,2 6303,8 89,5 1368,3 99,5 195 117,0 98,1

Телефон гарячої лінії

0-800-50-10-59

Свої зауваження та 
пропозиції надсилайте 

на адресу: 
01001, м. Київ, а/с 50, 

та на e-mail: 
u-kozhen-dvir@ukr.net

з приміткою 
«У кожен двір»;

тел. (044)  461-88-65

ВСЬОГО ВСЬОГО 
ПОНАД ПОНАД 

22116 6 
МЛН ГРН МЛН ГРН 

ПОДАТКІВПОДАТКІВ

ПІДПРИЄМСТВО «ЧОРНА КАМ’ЯНКА» 

(КЕРНЕЛ)

27 МЛН 846 ТИС. ГРН 

Черкаська обл., Маньківський, 
Тальнівський, Уманський р-ни

ПІДПРИЄМСТВО «ЗОРЯ» (КЕРНЕЛ)

18 МЛН 202 ТИС. ГРН 

Черкаська обл., Катеринопільський р-н

ПІДПРИЄМСТВО 

«ПАЛЬМІРА» (КЕРНЕЛ)

67 МЛН 718 ТИС. ГРН 

Черкаська обл., Драбівський та 
Золотоніський р-ни

ПІДПРИЄМСТВА «ХЛІБОРОБ» (КЕРНЕЛ) 

ТА «УРОЖАЙ» (КЕРНЕЛ)

75 МЛН 500 ТИС. ГРН 

Кіровоградська обл., Голованівський р-н

ПІДПРИЄМСТВО «АГРОСЕРВІС» 

(КЕРНЕЛ)

11 МЛН 478 ТИС. ГРН 

Одеська обл., 
Ананьївський р-н

ПІДПРИЄМСТВО 

«ОСІЇВСЬКЕ» (КЕРНЕЛ)

15 МЛН 278 ТИС. ГРН 

Вінницька обл., 
Бершадський р-н

Черкаси

Кропивницький

Вінниця

Одеса
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 БІЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ

Шановні читачі! Ми продовжуємо інформувати Вас про основи підприємницької діяльності, зокрема про те, 

як відкрити ФОП (фізична особа — підприємець). У минулому випуску ми знайомили Вас із цим поняттям, розповідали про 

переваги та юридичні аспекти такої форми ведення підприємницької діяльності. А також про те, куди звертатися 

і які документи подати, щоб зареєструвати ФОП.

Нагадаємо, що ФОП — це спрощена правова форма. Підходить 
для тих, хто тільки розпочинає свій бізнес. ФОП дозволяє запо-
чаткувати власну справу, маючи невеликий стартовий капітал. 

Зареєструвати ФОП може кожен громадянин, який досяг 16-річного віку 
та має офіційно зафіксоване місце проживання. Тобто реєстрація ФОП 
здійснюється за місцем прописки. Для того щоб зареєструвати ФОП, 
Вам потрібно звернутися до районної державної адміністрації (до дарж-
реєстратора) та надати туди певний пакет документів, у тому числі запо-
внену реєстраційну заяву.

У переважній більшості випадків, після того як Ви вийдете з кабіне-
ту державного реєстратора, Ви вже будете зареєстровані як приватний 
підприємець. Через декілька днів отримаєте виписку з єдиного держав-
ного реєстру — документ, який підтверджує державну реєстрацію ФОП.

 ТОП-НОВИНА

КЕРНЕЛ ВСТАНОВИВ РЕКОРД ЗА ОБСЯГОМ 
ЗАГОТIВЛI ЗЕРНОВИХ НА ЕЛЕВАТОРАХ

Компанія Кернел збільшила обсяг заготівлі на елеваторах у поточному маркетинговому році до 

рекордного рівня — 3 млн тонн. Через кернелівські активи пройшло більше 5% сукупного національного 

врожаю зернових культур.

Позитивну динаміку певною 
мірою забезпечило зрос-
тання власного врожаю 

Агробізнесу Кернел. Дві третини 
елеваторних потужностей заванта-
жені безпосередньо с/г продукцією 
Компанії.

Як зазначив Олександр Мащен-
ко, Керівник департаменту зберіган-
ня товарів на елеваторах Кернел, за 
кількістю елеваторних потужностей 
Компанія посідає в Україні третє міс-
це. Але вже зараз завдяки правильно 
організованій логістиці, автоматиза-
ції процесів та якості обслуговування 
обсяг заготівлі продукції перевищує 
показники, заявлені іншими гравця-
ми ринку з більш широкою мережею 
активів.

ПОРIВНЯНО З АНАЛОГIЧНИМ ПЕРIОДОМ МИНУЛОГО 
МАРКЕТИНГОВОГО РОКУ ОБСЯГ ЗАГОТIВЛI ЗЕРНОВИХ ЗРIС 
НА 12%. ДО КIНЦЯ СЕЗОНУ КЕРНЕЛ ПЛАНУЄ ЗБIЛЬШИТИ 
ЦЕЙ ПОКАЗНИК ЩЕ ЩОНАЙМЕНШЕ НА 5% I ДОСЯГТИ 

ПОЗНАЧКИ 3,2 МЛН ТОНН.
На повну потужність сьогодні 

завантажені елеватори Кернел у 
Харківській, Полтавській, Чернігів-
ській, Черкаській та Хмельницькій 
областях. Збільшити відсоток за-
повнення зерносховищ у південних 
регіонах, які конкурують з портови-
ми терміналами, Компанія планує за 

рахунок розробки окремої стратегії 
розвитку цих активів.

КОМЕНТАР 

Олександр Мащенко, Керівник 
Департаменту зберігання товарів 
на елеваторах Кернел:

«Штучне заниження цін на послу-
ги зберігання зернової продукції в 

Україні ще має місце. Водночас на 
ринку закріплюються нові тренди. 
Сьогодні ключові компанії більше 
займаються підвищенням ефектив-
ності процесів, ніж іграми з цінами. 
Своїм клієнтам ми повинні гаранту-
вати, в першу чергу, високу якість 
послуг. Це основна перевага. З цією 

метою ми постійно проводимо мо-
дернізацію місць для збільшення 
пропускної здатності елеваторів. 
Особливу увагу приділяємо впрова-
дженню інноваційних проектів з ме-
тою підвищення енергоефективнос-
ті комплексів та дбайливої роботи з 
зерном».

Що робити далі?

КРОК ТРЕТІЙ. Постановка на облік у податковій 

службі. Вибір системи оподаткування.

Для того щоб просто стати на облік у податко-
вій службі, йти туди не обов’язково. Державний 
реєстратор після отримання документів від фізич-
ної особи та проведення реєстрації направляє всю 
необхідну інформацію для взяття на облік до по-
даткової служби. Податкова служба, на підставі 

інформації, отриманої від державного реєстратора, 
ставить підприємця на облік.

Проте Ви повинні самостійно обрати систему 
оподаткування. Системи оподаткування в Україні 
для суб’єктів господарювання, як юридичних осіб, 
так і фізичних осіб — підприємців представлені 
двома формами — загальною та спрощеною. Від 
вибору системи оподаткування залежатиме розмір 
податків, які Ви сплачуватимете державі, а також 
чимало інших документальних моментів роботи. 
Про них далі.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЧКА ДІЯЛЬНОСТІ ФОП НА ЗАГАЛЬНІЙ ТА СПРОЩЕНІЙ СИСТЕМАХ ОПОДАТКУВАННЯ

Які види діяльності дозволені підприємцю?

Обмежень не передбачено
Обмеження встановлено ст. 291.5 Податко-

вого кодексу України (далі ПКУ)

Яка гранична сума доходу дозволена підприємцю?

Обмежень не передбачено 
 1-ша група —  300 тис. грн на рік;
 2-га група — 1 млн 500 тис. грн на рік;
 3-тя група — 5 млн грн на рік.

Чи потрібно підприємцю реєструвати РРО (реєстратор розрахункових операцій)?

Обов’язково реєструється при готівкових 
розрахунках 

 1-ша група — не застосовується;
 2-га група — застосовують, якщо дохід 

понад 1 млн грн;
 3-тя група — застосовують, якщо дохід 

перевищує 1 млн грн.

Чи обов’язково підприємцю реєструвати ПДВ?

Обов’язково при перевищенні 300 тис. грн 
за останні 12 місяців:

Добровільно — за бажанням

Добровільно за бажанням
Для 1-ї і 2-ї групи реєстрація ПДВ не перед-

бачена

Форма розрахунку з постачальниками та покупцями

Грошова/не грошова Тільки грошова (готівкова/безготівкова)

Наявність статусу резидента

Обмежень за статусом резидента не перед-
бачено

Нерезиденти не можуть бути платниками 
єдиного податку 

Обмеження стосовно зміни системи оподаткування

Обмежень не передбачено 
За наявності податкового боргу перед 

бюджетом перехід на єдиний податок за-
боронено 

Чи потрібні первинні документи підприємцю?

Наявність обов’язкова Наявність не обов’язкова

Які первинні документи можуть підтверджувати витрати підприємця?

Акт наданих послуг, акт виконаних робіт, 
прибуткова або видаткова накладна, по-

даткова накладна, товарний чек

Акт наданих послуг, акт виконаних робіт, 
прибуткова або видаткова накладна, по-

даткова накладна, чек, товарний чек

Яку книгу обліку веде підприємець?

Ведеться книга обліку доходів та витрат. 
На найманого працівника окрема книга не 

реєструється

 1-2-га групи ведуть книгу обліку доходів;
 3-тя група (не платники ПДВ) веде книгу 

обліку доходів;
 3-тя група (платники ПДВ) веде книгу 

обліку доходів та витрат. На найманого пра-
цівника окрема книга не реєструється.

ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 

За яких умов підприємець з єдиного податку має перейти на загальну спрощену 

систему?

Підприємець втрачає статус платника єдиного податку у разі:

 перевищення граничного обсягу доходу;
 перевищення максимально встановленої чисельності найманих працівників;
 наявності податкового боргу за понад два послідовних квартали;
 здійснення діяльності єдинниками 1-2-ї груп, не зазначеної у свідоцтві платника єдино-

го податку;
 наявність розрахунків у негрошовій формі;

Здійснення діяльності, що не дає права застосовувати спрощену систему оподаткування;
 надання єдинниками 2-ї групи послуг підприємствам на загальній системі.
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  З НАГОДИ ПАМ’ЯТНОЇ ДАТИ

РЯТУЄМО СЕЛА ВIД СНIГОВОГО ПОЛОНУ
Цьогорічна зима принесла мешканцям українських сіл чимало сюрпризів, приємних і не дуже. Ще до початку 

грудня в країну прийшли хуртовини. Трималися складні погодні умови й під час новорічно-різдвяних свят. На поміч 

громадам сіл Кіровоградщини, Черкащини, Вінниччини в подоланні наслідків негоди систематично приходили 

агропідприємства компанії Кернел — «Хлібороб», «Урожай», «Зоря», «Чорна Кам’янка», «Пальміра», «Осіївське».

ВШАНУВАННЯ 
ПОДВИГУ АФГАНЦIВ

З кожним роком історія все більше віддаляє нас від 

буремних років афганської війни. Але час нездатний 

викреслити з нашої пам’яті героїчні подвиги, 

приклади мужності та вірності військовому обов’язку, 

які продемонстрували тисячі відданих синів і дочок 

України, що їм долею судилося надягнути 

солдатські шинелі.

Напередодні 15 лютого, річниці виведення військ з Аф-
ганістану, представники агропідприємств компанії 
Кернел та Благодійного фонду «Разом з Кернел» у 

всіх регіонах України відвідують родини героїв. Цьогоріч під-
приємства «Хлібороб» (Кернел) та «Урожай» (Кернел) спіль-
но з БФ «Разом з Кернел» направили матеріальну допомогу 
для п’ятнадцяти воїнів-інтернаціоналістів з сіл Молдовка, 
Грузьке, Троянка, Крутеньке, Перегонівка, Наливайка та 
Журавлинка Голованівського району Кіровоградщини.

КОМЕНТАР 

Надія Вікторівна П’яничук, голова Наливайківської сільради

«Щороку наша громада вшановує подвиг воїнів-інтерна-
ціоналістів. Традиційні пам’ятні заходи проходять за під-
тримки районної адміністрації та ради ветеранів району 
в Голованівську. Цей рік не став винятком. Ми побували у 
Голованівську, а наступного дня разом із рідними та пред-
ставниками Кернел відвідали могилу загиблого воїна-ін-
тернаціоналіста Олександра Дмитровича Олексюка (до 
речі, торік на його честь відкрито меморіальну дошку у міс-
цевій школі). Потім кернелівці особисто відвідали домівки 
афганців, вручивши грошові премії Сергію Малярчуку, Ми-
колі Ламіну та батькові Олександра Олексюка Дмитру Те-
одоровичу. Варто зауважити, що Афганістан став важким 
випробуванням і трагедією як для тих, хто безпосередньо 
перебував на цій далекій землі, так і для тих, хто довгими 
й тривожними днями й ночами чекав удома повернення 
своїх синів, чоловіків, батьків, коханих, друзів. Тому наразі 
для нас дуже важливо берегти пам’ять про героїв та под-
ії тієї страшної війни. Приємно, що в цьому нашу громаду 
підтримує й підприємство «Хлібороб» (Кернел) і БФ «Разом 
з Кернел».

  БЛАГОУСТРІЙ

Техніка Компанії вийшла на розчистку доріг у селах 
Грузьке, Клинове, Семидуби, Крутеньке, Перего-
нівка, Межирічка, Наливайка, Троянка, Журавлин-

ка, Молдовка (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.), 
Лисича Балка, Петраківка, Радчиха, Єлизаветка (Кате-
ринопільський р-н, Черкаська обл.), Вікторівка, Чорна 
Кам’янка, Крачківка (Маньківський р-н, Черкаська обл.), 
Старі Бабани, Коржова (Уманський р-н, Черкаська обл.), 
Романівка (Тальнівський р-н, Черкаська обл.), Ковалівка, 
Яворівка, Білоусівка, Мехедівка (Драбівський р-н, Чер-
каська обл.), Кропивна, Синьооківка, Дмитрівка, Под-
ільське (Золотоніський р-н, Черкаська обл.), Мала Ки-
ріївка, Хутір Партизанський, Осіївка (Бершадський р-н, 
Вінницька обл.).

Сполучення між населеними пунктами, вулиці, під’їзди 
до магазинів, кладовищ, ФАПів у селах були вчасно звіль-
нені від снігу. Зауважимо, що вже не одну зиму поспіль аг-
ропідприємства Кернел допомагають селянам краю якіс-
но та швидко розчищати сотні кілометрів засніжених доріг. 
Лише за один день обсяг снігоочисних робіт, які виконує 
техніка Компанії, становить не один десяток кілометрів. І 
так щодня протягом усього періоду снігопадів.

СВОЇМИ ВРАЖЕННЯМИ ДІЛЯТЬСЯ ОЧІЛЬНИКИ СІЛЬСЬКИХ РАД РЕГІОНУ ТА МІСЦЕВІ МЕШКАНЦІ

КОМЕНТАР 

Іван Олексій, житель села Грузьке (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.), 
пайовик підприємства «Хлібороб» (Кернел)

«Цьогорічна зима виявилася сніжною. Техніка підприємства 
«Хлібороб» (Кернел) починала працювати оперативно, без за-
тримок. Тому жителям нашого села не довелося зіштовхнути-
ся зі всіма наслідками негоди. Аграрії спрацювали на відмінно. 
Розчищали як центральні дороги (для доставки продуктів хар-
чування, для проїзду карет швидкої допомоги), так і провулки. 
Дякуємо кернелівцям за таку важливу підтримку».

КОМЕНТАР 

Ніна Понько, жителька села Осіївка (Бершадський р-н, Вінницька обл.), пайовик 
підприємства «Осіївське» (Кернел)

«Я як пайовик підприємства «Осіївське» (Кернел) хочу від себе 
особисто та від мешканців нашого села подякувати Компанії за 
допомогу в розчистці транспортних артерій від снігу. Завдяки 

кернелівцям усі дороги, навіть найвіддаленіші провулки було 
звільнено від заметів. Таким чином, великий сніг не порушив 
планів селян. Та й взагалі ці орендарі завжди турбуються про 
нас. Стосовно розрахунку за паї працюють не менш оператив-
но! Продукція завжди високої якості, пшениця очищена, добре 
просушена».

КОМЕНТАР 

Володимир Леонідович Соколюк, голова Петраківської сільради 
(Катеринопільський р-н, Черкаська обл.)

«З підприємством «Зоря» (Кернел) наша громада має налагод-
жену співпрацю, і не лише в напрямку благоустрою, розчистки 
вулиць сіл від снігу. Хоча це також потрібна й корисна підтрим-
ка. Торік за фінансової участі Компанії ми реалізували два важ-
ливих проекти — встановили сучасні енергозберігаючі вікна на 
першому поверсі амбулаторії та в двох найбільш холодних на-
вчальних кабінетах школи. Сподіваюся, 2017 рік принесе чер-
гові гарні результати співробітництва з нашими орендарями».

  ЗА АДРЕСОЮ «НА СХІД»

ГУМАНIТАРНА ДОПОМОГА ЖИТЕЛЯМ АВДIЇВКИ

Жителі села Наливайка Жителі села Наливайка 

(Голованівський р-н, (Голованівський р-н, 

Кіровоградська обл.) —Кіровоградська обл.) —

учасники Афганської війни учасники Афганської війни 

Микола Ламіна та Сергій Микола Ламіна та Сергій 

Малярчук, а також батько Малярчук, а також батько 

загиблого солдата Дмитро загиблого солдата Дмитро 

Олексюк отримують Олексюк отримують 

грошові премії грошові премії 

від підприємства від підприємства 

«Хлібороб» «Хлібороб» 

(Кернел) (Кернел) 

і БФ «Разом з і БФ «Разом з 

Кернел»Кернел»

Активно підтримують українських 
військових агропідприємства 
компанії Кернел, які працюють 

у десяти областях нашої держави. З 
перших днів проведення антитеро-
ристичної операції Кернел надає все-
бічну підтримку на сході. На допомогу 
учасникам АТО, людям, постраждалим 
у зоні військового конфлікту, а також 
на підтримку переселенців витрачено 
мільйони гривень.

Нещодавно увага була прикута до 
ситуації в Авдіївці, що на Донеччині. Не-
ждане горе, яке прийшло на територію 

Війна, якою охоплена східна частина нашої країни, стосується не лише тамтешніх мешканців. Вона стосується 

всіх і кожного, хто є справжнім українцем.

цього міста, забирає життя людей, руй-
нує будинки. Мирні мешканці залиша-
ються без найнеобхіднішого — продуктів 
харчування, води, медикаментів. Тому по 
всій Україні розпочався збір гуманітарної 
допомоги для авдіївців.

На початку лютого до цієї загально-
української благодійної акції долучалися 
працівники державних установ, агрови-
робники, небайдужі громадяни, селищні 
та сільські ради. На заклик про допомогу 
відгукнулися й підприємства Компанії —
«Агросервіс» та «Хлібороб», а також 
БФ «Разом з Кернел».

Компанія надала допомогу продук-
тами харчування (цукор, олія, борошно, 
крупи). Коментарями стосовно прове-
дення акції на Одещині поділився заступ-
ник начальника управління економіки та 
розвитку інфраструктури, начальник від-
ділу агропромислового розвитку, екології 
та природних ресурсів Ананьївської РДА 
Сергій Антонюк, якого призначено відпо-
відальним за збір допомоги в районі.

— Проект ініціювала обласна 
державна адміністрація. Інформацію 
було передано до райдержадміні-
страцій та районної ради області. На 

Ананьївщині на наш запит 
відгукнулися всі сільгоспто-
варовиробники району та ке-
рівники переробних підпри-
ємств, зокрема й підприємство 
«Агросервіс» (Кернел), —
коментує наш співрозмов-
ник. — Фактично за добу нам 
вдалося зібрати продукти 
харчування й передати їх по-
страждалим від обстрілів жи-
телям Авдіївки. Дякую всім за 
розуміння та оперативність!

Директор підприємства «Урожай» (Кернел) Володимир Директор підприємства «Урожай» (Кернел) Володимир 

Котелевський  вручає грошову премію воїну-афганцю Котелевський  вручає грошову премію воїну-афганцю 

з села Молдовка (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)з села Молдовка (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

Підприємства «Хлібороб» (Кернел) та «Агросервіс» (Кернел) надали Підприємства «Хлібороб» (Кернел) та «Агросервіс» (Кернел) надали 

гуманітарну допомогу мешканцям Авдіївки (Донецька обл.)гуманітарну допомогу мешканцям Авдіївки (Донецька обл.)

Протягом зимового періоду Протягом зимового періоду 

техніка агропідприємств техніка агропідприємств 

Кернел рятувала села Кернел рятувала села 

Кіровоградщини, Черкащини, Кіровоградщини, Черкащини, 

Вінниччини зі снігового Вінниччини зі снігового 

полонуполону
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  ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!

У 2016 РОЦI АГРОПIДПРИЄМСТВА КЕРНЕЛ У 2016 РОЦI АГРОПIДПРИЄМСТВА КЕРНЕЛ 
З КIРОВОГРАДЩИНИ, ЧЕРКАЩИНИ, ВIННИЧЧИНИ ТА З КIРОВОГРАДЩИНИ, ЧЕРКАЩИНИ, ВIННИЧЧИНИ ТА 
ОДЕЩИНИ СПЛАТИЛИ ПОНАД 216 МЛН ГРН ПОДАТКIВОДЕЩИНИ СПЛАТИЛИ ПОНАД 216 МЛН ГРН ПОДАТКIВ
У рейтингу сплати податків серед сільгосптоваровиробників України агропідприємства компанії 

Кернел посідають перші місця. 

Протягом 2016 року підприємства Ком-
панії — «Хлібороб», «Урожай», «Чорна 
Кам’янка», «Зоря», «Пальміра», «Агро-

сервіс» та «Осіївське» — сплатили до бюджетів 
усіх рівнів понад 216 млн грн податків і зборів, 
що є одним із кращих рейтингових показників 
для агробізнесу регіону.

При цьому державний бюджет отримав 
більше 140 млн 500 тис. грн податкових надхо-
джень. Показово, що бюджетоформуючою скла-
довою тут став податок на додану вартість, який 

свідчить про реальний розвиток сільськогоспо-
дарського виробництва. Торік вказані агропід-
приємства Кернел сплатили майже 117 млн грн 
ПДВ. Крім того, до державної скарбниці сплачу-
вався єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у межах 
19 млн грн, а також військовий збір з орендної та 
заробітної плати — 4 млн 700 тис. грн.

До місцевих бюджетів Кіровоградщини, 
Черкащини, Віниччини та Одещини Кернел пе-
рерахував понад 75 млн 500 тис. грн. Зазвичай 
доходи територіальних громад формуються 

за рахунок сплати податку з орендної плати за 
земельні паї, із заробітної плати працівників, 
єдиного податку 4-ї групи (з кількості оброблю-
вальної землі), екологічного податку, рентної 
плати за надрокористування тощо.

Зауважимо, що сумлінна сплата податків у 
аграрному секторі — це запорука стабільного 
розвитку сільських територій, адже левова част-
ка коштів, сплачена агропідприємствами Кер-
нел, використовується для покращення соціаль-
ної сфери, благоустрою та інфраструктури сіл.

ДО ВАШОЇ УВАГИ — ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕ, СКІЛЬКИ ПОДАТКОВИХ КОШТІВ ВІД АГРОБІЗНЕСУ КЕРНЕЛ 

ТОРІК ОТРИМАЛИ КІРОВОГРАДЩИНА, ЧЕРКАЩИНА, ВІННИЧЧИНА ТА ОДЕЩИНА В РОЗРІЗІ РАЙОНІВ
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Черкаська область

Вінницька
область

Одеська область

Кіровоградська область

«ЧОРНА КАМ’ЯНКА» (КЕРНЕЛ)

ЗАГАЛЬНА СУМА ПОДАТКІВ 27 млн 846 тис. грн

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 18 млн 732 тис. грн

УМАНСЬКИЙ РАЙОН 1 млн 555 тис. грн  

ТАЛЬНІВСЬКИЙ РАЙОН 1 млн 245 тис. грн 

МАНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН 6 млн 314 тис. грн 

«ЗОРЯ» (КЕРНЕЛ)

ЗАГАЛЬНА СУМА 

ПОДАТКІВ
18 млн 202 тис. грн

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 12 млн 345 тис. грн

КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ 

РАЙОН 
5 млн 857 тис. грн 

«ПАЛЬМІРА» (КЕРНЕЛ) 

ЗАГАЛЬНА СУМА 

ПОДАТКІВ
67 млн 718 тис. грн

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 33 млн 442 тис. грн

ДРАБІВСЬКИЙ РАЙОН 17 млн 832 тис. грн 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ 

РАЙОН 
16 млн 444 тис. грн 

«ОСІЇВСЬКЕ» (КЕРНЕЛ)

ЗАГАЛЬНА СУМА 

ПОДАТКІВ
15 млн 278 тис. грн

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 11 млн 675 тис. грн

БЕРШАДСЬКИЙ 

РАЙОН 
3 млн 603 тис. грн 

«АГРОСЕРВІС» (КЕРНЕЛ)

ЗАГАЛЬНА СУМА 

ПОДАТКІВ
11 млн 478 тис. грн

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 8 млн 978 тис. грн

АНАНЬЇВСЬКИЙ 

РАЙОН 
2 млн 500 тис. грн

«ХЛІБОРОБ» (КЕРНЕЛ) 
ТА «УРОЖАЙ» (КЕРНЕЛ)

ЗАГАЛЬНА СУМА 

ПОДАТКІВ

75 млн 

500 тис. грн

ДЕРЖАВНИЙ 

БЮДЖЕТ

55 млн 

357 тис. грн

ГОЛОВАНІВСЬКИЙ 

РАЙОН

20 млн 

189 тис. грн

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — найбільша 

агропромислова Компанія 
в Україні та СНД. Компанія є 
ключовим виробником і по-
стачальником соняшникової 
олії на внутрішньому ринку 
і найбільшим українським 
експортером олії та шроту, 
а також основним експор-
тером зернових культур із 
Чорноморського регіону. 
Торговельні марки Кернел: 
«Щедрий дар», «Стожар», 
«Чумак Домашня», «Чумак 
Золота». Кернел щорічно 
підтверджує незаперечне 
лідерство за всіма напрям-
ками діяльності в регіонах 
присутності і світових рей-
тингах. З 2007 року акції 
Компанії торгуються на 
Варшавській фондовій біржі. 
У 2011 році IPO Кернел було 
визнано найкращим у кра-
їнах Центральної та Східної 
Європи за всю історію цієї 
біржі. У 2015-му Кернел — 
найкраща іноземна Компа-
нія серед країн Центральної 
та Східної Європи.

З 2010 року Кернел 
активно розвиває аграр-
ний напрямок діяльності —
сільгоспвиробництво. Май-
же 400 тис. га родючої зем-
лі обробляють досвідчені 
фахівці з використанням 
інноваційних технологій і 
найкращої сучасної тех-
ніки. З того ж часу про-
водиться тісна співпраця 
з громадами сіл та малих 
міст на території присут-
ності  агропідприємств 
Кернел. Основна мета —
фінансово-матеріальна 
підтримка громадських іні-
ціатив, соціальної сфери 
населених пунктів з метою 
підвищення рівня життя 
та добробуту населення. 
У 2013 році всі соціальні ініці-
ативи Компанії об’єднані в 
програму підтримки тери-
торіальних громад «Разом 
з Кернел». Для реалізації 
цієї програми агропідпри-
ємства Компані ї  ство-
рили однойменний Все-
український Благодійний 
фонд «Разом з Кернел».

У Черкаській області 
Компанія обробляє зем-
лі в Катеринопільському, 
Тальнівському, Умансько-
му, Маньківському, Золо-
тоніському, Драбівському 
районах та представлена 
підприємствами «Зоря», 
«Чорна Кам’янка», «Пальмі-
ра». На Кіровоградщині та 
Вінниччині Кернел орендує 
землі в Голованівському 
й Бершадському районах 
(підприємства «Урожай», 
«Хлібороб», «Осіївське»). В 
Одеській області інвестор 
представлений підпри-
ємством «Агросервіс», що 
обробляє поля в Ананьїв-
ському районі області. На 
вказані підопічні території 
поширюються й соціаль-
ні програми Благодійного 
фонду.



524 лютого 2017 року

  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ 

НОВI СТIЛЬЦI ДЛЯ ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВIЛЛЯ МАНЬКIВЩИНИ
Здавна Маньківщина славилася своїми людьми, залюбленими в пісню й музику, які 

завжди шанували прадідівське слово та звичаї. Осередком збереження культурної 

спадщини тут завжди був районний Будинок культури, який після реорганізації 

у 2007 році став Центром культури та дозвілля.

Наразі при закладі діють 
три народних колекти-
ви — йдеться про хор 

ветеранів «Джерело», духо-
вий оркестр та вокальний гурт 
«Пізня пісня». Також у центрі 
функціонують чимало гуртків 
для творчих і обдарованих 
жителів селища та району.

Директор закладу Світ-
лана Петрівна Слободенюк 
розповідає, що сьогодні 
мешканці мають можливість 
відвідувати вокальні та хоре-
ографічні гуртки, театр малих 
форм та гурток читців. 

— Ми регулярно проводи-
мо районні свята та фестива-
лі, — коментує наша спів-
розмовниця. — Це, зокрема, 
різдвяні заходи, Масляна, тан-
цювальний конкурс «Кришта-
левий черевичок» тощо.

У 2016 році у глядацькій 
залі Центру проведено капі-
тальний ремонт. Зауважимо, 
що приміщення закладу вве-
дено в експлуатацію ще в 60-х 
роках минулого століття.

— Під час ремонтних ро-
біт було знято старі глядацькі 
крісла, — продовжує Світлана 

Петрівна. — Само собою зро-
зуміло, що за понад 40 років 
вони вже відслужили своє, 
тож потребували повної за-
міни. У цій справі нам допо-
могли спонсори та благодій-
ники, зокрема підприємство 
«Чорна Кам’янка» (Кернел) 
та Благодійний фонд «Разом 
з Кернел». За що ми щиро 
вдячні!

Підкреслимо, що Кернел 
спрямував на даний проект 
20 тис. грн. У результаті Центр 
культури та дозвілля Маньків-
щини отримав зручні крісла.

ЯКIСНЕ ОСВIТЛЕННЯ У СIЛЬСЬКIЙ ШКОЛI
Для компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» підтримка сільських навчальних закладів завжди була в 

пріоритеті. У 2016 році Кернел спрямував понад 4 млн грн на покращення умов навчання та виховання 

дітей з підопічних сіл у школах та садочках.

Не стала винятком із числа підо-
пічних Кернел освітніх осеред-
ків і школа села Старі Бабани 

(Уманський р-н, Черкаська обл.). То-
рік підприємство «Чорна Кам’янка» 
(Кернел) та Благодйний фонд спрямо-
вували кошти на оздоровлення учнів 
(йдеться про роботу пришкільних літ-
ніх таборів), на поточні ремонти, про-
фінансували екскурсію учнів до Києва. 
Були також традиційні солодощі до 
новорічних свят (солодкі подарунки від 
Компанії отримали 187 учнів закладу).

Нещодавно Кернел допоміг у 
придбанні дванадцяти світлодіод-
них ламп для покращення якості 
освітлення в приміщенні школи. 
Директор закладу Ольга Владисла-
вівна Фіголь зазначає, що востаннє 
лампи тут замінювали 23 роки тому.

— Ми звернувся до спонсорів, 
серед яких і орендарі земель сільра-
ди, за допомогою у придбанні ламп, —
веде далі Ольга Владиславівна. — Се-
ред інших на наше прохання відгукну-
лися й кернелівці. Відтак спільними 

зусиллями ми змогли покращити 
умови навчання та перебування діток 
у школі. Заміна ламп дозволить за-
кладу економити на електроенергії, 
що не менш важливо.

Учні, батьківський та педагогічний 

колективи Старобабанівської ЗОШ 

(Уманський р-н, Черкаська обл.) дяку-

ють всім учасникам проекту за допо-

могу в покращенні якості освітлення 

в закладі, зокрема підприємству 

«Чорна Кам’янка» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел».

За фінансової участі підприємства За фінансової участі підприємства 

«Чорна Кам’янка» (Кернел) та БФ «Чорна Кам’янка» (Кернел) та БФ 

«Разом з Кернел» для глядацької «Разом з Кернел» для глядацької 

зали Центру культури та дозвілля зали Центру культури та дозвілля 

смт Маньківки (Черкаська обл.) смт Маньківки (Черкаська обл.) 

придбано кріслапридбано крісла

Кернел допоміг у придбанні світлодіодних ламп у школу села Кернел допоміг у придбанні світлодіодних ламп у школу села 

Старі Бабани (Уманський р-н, Черкаська обл.)Старі Бабани (Уманський р-н, Черкаська обл.)

ЗМАГАЛИСЯ НАЙСПОРТИВНIШI 
ТА НАЙКМIТЛИВIШI

  ТУРНІР

Справжнім святом азарту, завзяття та витримки стали спортивні змагання учнів шкіл Маньківщини 

(Черкаська обл.), які відбулися 12 лютого 2017 року на базі школи села Чорна Кам’янка. Захід 

пройшов за підтримки районного відділу освіти. Фінансову участь у організації події взяли 

підприємства «Чорна Кам’янка» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел».

У цей день свій досвід, майстерність та волю 
до перемоги приїхали продемонструвати 
учні п’яти шкіл району — Дзензелівської 

ЗОШ, Іваньківської ЗОШ, Крачківської ЗОШ, Кри-
вецької ЗОШ та Чорнокам’янської ЗОШ.

Упродовж заходу спортсмени змагалися у 
таких дисциплінах, як шахи, шашки, теніс, жим 
гантелей, стрибки в довжину. Усі учасники турні-
ру отримали відзнаки та грамоти.

ДО ВАШОЇ УВАГИ — ФОТОЗВІТ З   МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ТУРНІРУ
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Максим Олексійович СупрунМаксим Олексійович Супрун
 Посада: фахівець з набору та утримання землі 

підприємства «Пальміра» (Кернел), 

Черкаська обл.

 Стаж роботи в Компанії: з 2015 року

Ще будучи студентом Кременчуцького дер-
жавного політехнічного університету (у 2007 році), 

Максим розпочинає професійну діяльність у дер-
жавних земельних структурах. Спершу це було управ-

ління Держкомзему Золотоніського району, згодом Дер-
жавна інспекція сільського господарства Черкаської області. 

У 2015 році, побачивши відкриту вакансію фахівця з набору та утримання землі підпри-
ємства «Пальміра» (Кернел), вирішив спробувати свої сили, успішно пройшов співбе-
сіду і не менш успішно почав працювати. Він зізнається, що саме ця сфера є близькою, 
адже в першу чергу його обов’язки — це постійна комунікація з орендодавцями під-
приємства (близько 7 тис. осіб), владними структурами, а ще — вміння досягти поро-
зуміння, завоювати довіру людей. Крім того, на думку Максима Олексійовича, важли-
во своєю працею приносити користь пайовикам та позитивно впливати на розвиток і 
зміцнення авторитету Компанії. З цього, вважає Максим Супрун, і складається успіх.

Всеволод Васильович має чималий досвід роботи аграр-
ній сфері. Після закінчення Одеського сільськогосподарського 
інституту в 1987 році він отримав можливість працювати в різ-
них агроформуваннях регіону. У 2002-му прийшов на посаду го-
ловного агронома на підприємство «Агросервіс» (Кернел). Сьогодні 
під його контролем — виконання всіх агротехнічних операцій на площі 
понад 3 тис. га. Пріоритетними культурами є озима пшениця, горох, соняшник. Чоловік вважає, 
що в агрономічній справі потрібне чітке розуміння того, чим ти займаєшся, як і в які терміни 
маєш виконати своє завдання для досягнення якісного результату. Інакше кажучи, слід вміти 
приймати максимально правильні рішення. До того ж наш професіонал стверджує, що наразі 
для ефективної виробничої діяльності є всі передумови — сучасна високоефективна техніка іно-
земного виробництва, високоякісний посівний матеріал, добрива, засоби захисту рослин тощо. 
Для Всеволода Васильовича головне в роботі — затребуваність, відчуття того, що ти своєю пра-
цею приносиш користь, що тебе поважає колектив, до твоїх слів прислухається керівництво, 
відтак спільними зусиллями досягаються високі показники врожайності. А успіх для чолові-
ка — це можливість реалізуватися в улюбленій справі та отримувати від цього задоволення.

Всеволод Васильович КожокарВсеволод Васильович Кожокар
 Посада: головний агроном на підприємстві 

«Агросервіс» (Кернел), Одеська обл.

 Стаж роботи в Компанії: з 2002 року

Ось такі вони, професіонали своєї справи — працівники агропідприємств Кернел, які стоять на варті перемог та досягнень, а відтак і прибутковості Компанії. 

Керівництво Кернел переконане, що кожен працівник має необхідні здібності для того, щоб побудувати достойну кар’єру в улюбленій Компанії. 

Головне — прагнути цього та використовувати всі надані можливості. 

  З УКРАЇНСЬКОЇ ГЛИБИНКИ

ЛЮБОВ ДО МИСТЕЦТВА ТВОРИТЬ ДИВА
У сім’ї Ятченків, яка проживає у селі Ковалівка (Драбівський р-н, 

Черкаська обл.), завжди поважали людську працю та плекали 

українські традиції.

пластику собачки, їжачки, сонечка, що 
сховалися під виготовленими вручну 
пальмами.

А коли опиняєшся в помешканні та-
кої приємної господині, як Олександра 
Володимирівна, — знову потрапляєш у 
зарості живих квітів, які всюди — по під-
віконнях, на спеціальних підставках…

Проте найулюбленішою справою 
Олександри Ятченко є вишивання бі-
сером. Майстриня створює картини, 
на яких зображає природу, квіти. На 
покуті висять ікони. Їх жінка вишивала 
довгими вечорами, чекаючи звісточки 
від старшого сина, якому випала не-
проста доля захищати територіаль-
ну цілісність нашої держави на сході 
України та брати участь в АТО. Ніякими 
словами не передати тих переживань, 
які охоплюють батьків, коли їхніх дітей 
мобілізують на війну.

У свої творчі доробки Олекандра 
Володимирівна вкладає частину душі, 
власне бачення навколишнього світу. 
Тому й недивно, що її роботи щороку 
виставляються на районному огляді 
«Таланти твої, Драбівщино», демон-

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

ТАЛАНТИ ТВОЇ, ДРАБIВЩИНО!

Традиційно участь у ньому взяли артисти Яворівського Будинку 
культури, серед них і добре знаний у регіоні жіночий ансамбль 
«Яворина». А допомогу з транспортом для підвезення учасни-

ків на свято надало підприємство «Пальміра» компанії Кернел.
Сергій Олександрович Латиш, очільник Яворівської сільра-

ди розповідає, що саме кернелівці уже не вперше забезпечують 
транспорт для поїздок артистів. Та й інші напрямки соціальної сфе-
ри Компанія не залишає поза увагою.

— З підприємством «Пальміра» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел» у нас гарний досвід співпраці, — уточнює наш співрозмов-
ник. — Ще жодного разу ми не отримували відмови, чи то йшлося 
про транспорт для потреб громади, чи про благоустрій територій, 
чи про допомогу сільській освіті. Наприклад, у 2016 році Кернел 
фінансував поточні ремонти в Яворівському ФАПі, школі, дитячому 
садочку. У перспективі чимало проектів, які обов’язково втілимо в 
життя разом з цими аграріями. Окрема подяка за підтримку наших 
аматорів сцени.

Щороку на теренах Драбівщини (Черкаська обл.) проходить 

конкурс — огляд художньої самодіяльності районних 

будинків культури «Таланти твої, Драбівщино». Цьогоріч захід 

відбувся 18 лютого. 

  ЦІКАВІ ПОДІЇ

Артисти з села Яворівка (Драбівський р-н, Артисти з села Яворівка (Драбівський р-н, 

Черкаська обл.) взяли участь у щорічному Черкаська обл.) взяли участь у щорічному 

конкурсі-огляді «Таланти твої, Драбівщино»конкурсі-огляді «Таланти твої, Драбівщино»

струються на святі обжинок, сільських 
зборах та заходах до Дня місцевого 
самоврядування.

У березні родина Ятченків свят-
куватиме одразу два дні народження. 
Олександру Олександровичу випов-
ниться 65, а Олександрі Володимирів-
ні — 60 років! 

Редакція газети «У кожен двір» 

щиро вітає ювілярів із цими поважними 

датами. Дякуємо за працьовиті руки, 

за відданість, тепло та доброту, яку 

Ви приносите у цей світ. Многая літа!

Майстриня Олександра Ятченко, Майстриня Олександра Ятченко, 

жителька села Ковалівка жителька села Ковалівка 

(Драбівський р-н, Черкаська обл.), (Драбівський р-н, Черкаська обл.), 

за улюбленим заняттям — за улюбленим заняттям — 

вишиванням бісеромвишиванням бісером

Господар родини Олександр Олек-
сандрович все життя присвятив 
роботі інженера в господарстві, а 

його дружина Олександра Володими-
рівна працювала комірником, бухгал-
тером з розрахунку заробітної плати. 
Зараз вони на заслуженому відпочин-
ку, а їхні душі зігрівають онучата.

Разом із синами та внуками Ят-
ченки посадили сад — милують око 
виноградники, кущі малини, ожини. 
У дбайливих господарів усе до ладу, 
якщо в сім’ї панує любов, повага і вза-
єморозуміння.

Коли зайдеш до них на подвір’я —
зачаровуєшся красою живих квітів, 
які ростуть повсюди — різнобарвні 
троянди, тюльпани, чорнобривці, а 
ще петунії та матіола. Цю красу біля 
будинку охороняють виготовлені з 

ПРОПОНУЄМО ВАШІЙ УВАЗІ РОБОТИ ОЛЕКСАНДРИ ЯТЧЕНКО
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  ДОБРИЙ ГОСПОДАР

ТЕПЛИЦЯ Й ПАРНИК – ВЕСНА ПРИЙДЕ ШВИДШЕ
Напередодні весни перед кожним, хто працює на землі та бажає отримати ранній врожай, постає важливе завдання —

підготувати теплиці й парники до нового сезону. Відомо, що навіть сонячної зимової днини повітря в теплиці нагрівається 
під дією ультрафіолетових променів. А ось ґрунт тим часом страждає від нестачі живлення. Тож навесні потрібно передусім 

реанімувати та зволожити тепличну землю.

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

 1 березня — Маруфи

Маруфа — святий, життя й діяльність 
якого припадає на ІV-V ст. на землях 
Месопотамії. У народі він вважається 
заступником від злих духів, оскіль-
ки вилікував дочку перського царя, 
одержиму «нечистим». За народним 
звичаєм, у цей день починають закли-
кати весну. Печуть бублики (символи 
весняного сонця), печиво у вигляді 
пташечок та роздають дітям, аби ті за-
кликали птахів із вирію.

 2 березня — Федора

Сьогодні вшановується пам’ять Фе-
дора Мовчазного, котрий жив у ХІІІ ст. 
Відзначився святий тим, що мовчав 
багато років поспіль. Завдяки цьому, 
мовляв, досяг невидимого спілкуван-
ня із Богом. За переказами, Федор 
отримав дар чудотворіння. Також ко-
лись вірили, що викрадені речі можна 
повернути, помолившись святому Фе-
дору.

 3 березня — Лева та Флавіана

Святі жили у V ст. В історію кожен увій-
шов по-своєму: один — як папа рим-
ський Лев І, інший — як архієпископ 
Константинопольський Флавіан. Оби-
два були противниками монофізитс-
тва — вчення про божественну приро-
ду Ісуса, а не дві природи (діофізит-
ство) — божественну й людську. Так, у 
451 році в Халкідоні відбувся Вселен-
ський церковний собор, за яким, по-
кладаючись на послання двох святих, 
було відкинуто монофізитство.

 6 березня — Тимоша, Хоми Вес-

ногрія

У давнину казали: «прийде Хома, то не 
страшна й зима» чи «прийшов Хома —
вважай, зими нема». Вважалося, що 
цього дня весна вже чекає під двери-

 НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР

БЕРЕЗЕНЬ ЗИМУ ЛАМАЄ, ВЕСНI СТЕЖКУ ПРОКЛАДАЄ
ма, а тому примовляли «Тимошеве те-
пло віє — старого гріє».

 8 березня — Полікарпа

На довгий вік цього святого припа-
ло багато цікавого, хоча скінчилось 
його життя трагічно. Невпинно ведучи 
розмови про Христа з апостолами в 
юності, Полікарп згодом став єписко-
пом міста Смирни (нині Туреччина). 
Усе своє життя він розвінчував учен-
ня гностиків, що прагнули поєднати 
християнське вчення з ідеями античної 
філософії та східних релігій. А в 167 р. 
Полікарпа спалили.

 9 березня — Івана Предтечі

У ця дата, присвячена мощам Іоанна 
Хрестителя, зветься обретінням, адже 
саме цього дня вони були знайдені. 
За легендами, після відсічення голови 
тіло Іоанна поховали в самарійському 
міст Севастії, а голова лишилась на 
Єменській горі. З часом при будівни-
цтві храму, датованого IV ст., на цій 
горі вперше віднайшли голову свято-
го. Після зруйнування храму, в якому 
було поховано голову Іоанна, її знай-
шли (обрели) вдруге.
Дещо іншого сенсу набуває це свято в 
народній свідомості. Його по’вязують 
із поверненням птахів із вирію: пере-
дусім жайворонків, далі — диких качок 
і гусей, і лише тоді лелек, священних 
птахів у слов’ян.

 10 березня — Тараса

Це свято пов’язують із особистістю 
Константинопольського архієпископа 
Тарасія. Він головував на VII Вселен-
ському соборі у Нікеї. За життя святий 

засуджував іконоборство й затвердив 
порядок вшанування ікон Хреста. У нас 
святитель Тарасій відомий під іменем 
Кумошника (від «комаха»), оскільки 
у цей період спостерігалися спалахи 
лихоманки, яку переносили комахи.

 13 березня — Василя Теплого

День приурочений пам’яті поборни-
ка християнства Василія, який помер у 
750 р. За багатовіковими спостережен-
нями, 13 березня починається відлига. 
Вважається, що цього дня мисливцям 
пощастить у полюванні на зайця. Якщо 
на Василя Теплого мокро, літо буде до-
щовим.

 14 березня — Явдохи Плющихи

День, приурочений пам’яті мучениці 
Євдокії, раніше припадав на перше бе-
резня (за старим стилем). Ця вродли-
ва жінка народилася наприкінці І ст. в 
Іліополі, що в Єгипті. Кажуть, вона вела 
розкішне життя, а потім розкаялася і 
пішла в монастир, де стала ігуменею. 
За переказами, у неї був чудотворний 
дар — умертвляти отруйних змій.
У народі цей день ще звуть другою зу-
стріччю весни (перша — Стрітення). Ін-
ший варіант — Плющиха, адже, за спо-
стереженнями, цього дня дмуть теплі 
весняні вітри, що наче «плющать» шар 
снігу.

 17 березня — Герасима-Грачівника

Сьогодні вшановують пам’ять препо-
добного Герасима, який жив у V ст., 
і Герасима Вологодського. Перший 
був настоятелем монастиря поблизу 
Йордану. А Герасим Вологодський 
народився в Києві, неподалік якого, 

у Гнилецькому монастирі, і прийняв 
чернецтво. Згодом переїхав далеко на 
північ, де й проповідував християнське 
віровчення.

 18 березня — Конона

Назва пов’язується із мучеником 
(ІІІ ст.), що займався городництвом. 
Здавна цього дня заведено переко-
пувати городи та замочувати насіння 
капусти й помідорів для розсади чи 
висіву в парниках. Жінки на Конона пе-
ребирають городнє насіння: «На Коно-
новій днині город сниться господині».

 21 березня — апостола Єрма

Він належав до числа 70 апостолів. 
Після рабства у багатої жінки, яка 
змилостивилася й випустила юного 
Єрму, хлопець став багатим завдяки 
різноманітним торговельним афе-
рам. За що й був покараний: дружи-
на його стала гнівною та сварливою, 
діти — зреклися віри у Христа. По-
каявшись у гріхах, почав отримувати 
одкровення від Бога, які й записував у 
свій книзі «Пастир».
За астрономічними підрахунками, сьо-
годні день весняного рівнодення.

 23 березня — Кондрата Никоми-

дійського

Був служителем Христової віри у ІІІ ст. 
Святий добре розумівся на травах. 
Крім того, займався доброчинством, 
купуючи за свої гроші їжу та одяг бід-
ним. Помер мученицькою смертю.

 25 березня — Феофана

Названий за ім’ям константинополь-
ського ченця ІХ ст., цей день поклика-
ний вшановувати пам’ять людини, яка 

часто бувала в горах, де жили ченці-
пустельники. Він реформував суд, по-
ліпшивши становище народу.
За переказами, туман цього дня ві-
щує рік, врожайний на льон. Кажуть, 
особливого піклування на Феофана 
потребують коні, адже, захворівши 
цього дня, кінь нездужатиме упродовж 
усього літа.

 26 березня — Никифора

День приурочений до перенесення 
мощів Никифора — видатного візан-
тійського богослова та історика. За-
снувавши у ІХ ст. монастир на березі 
Босфору, він став патріархом Констан-
тинопольським. Зробив неоціненний 
внесок у розвиток теорії релігійного 
образотворчого мистецтва.

 27 березня — Ростислава

Цей день присвячено Ростиславу Ми-
хайловичу (у хрещенні — Михайла), 
онуку Володимира Мономаха. Особ-
ливу пошану серед людей здобув як 
київський князь, що сприяв примирен-
ню міжусобиць. З часів його правління 
митрополитів обирають виключно за 
згоди можновладців.

 30 березня — Олекси Теплого

Це свято бджолярів, мисливців і риба-
лок. За праведне життя люди шанува-
ли християнського подвижника Олек-
сія як чоловіка Божого. У народі цей 
день відомий як Олексія Теплого, адже 
о цій порі повіває теплий вітерець, із 
гір сходить сніг, а на ріках та озерах 
скресає лід. Якщо все гаразд, 30 бе-
резня пасічники виносять на двір ву-
лики. А мисливці переконані, що цього 
дня лисиці переходять у нові нори. «На 
Теплого Олекси риба хвостом лід роз-
биває», тож для рибалок сьогодні теж 
вдала днина.

Готуємося 
до нового сезону

Протягом довгої зими ґрунт у 
теплиці так пересихає, що подекуди 
нагадує пил. З точки зору теплоі-
золяції це нам навіть на користь. 
Завдяки сухому верхньому шарові 
земля промерзає зовсім неглибо-
ко. Втім, уже навесні це становити-
ме проблему: ґрунт довго прогрі-
ватиметься. Скажімо, коли світить 
лагідне весняне сонечко, повітря в 
конструкції прогрівається миттєво, 
й тепло утримується завдяки даху 
та стінам, але земля ще довго за-
лишається холодною. Щоб уникнути 
проблем і забезпечити рослинам 
нормальні умови вегетації, необхід-
но посприяти нагріванню ґрунту до 
температури +10-15° C.

Перш за все варто подбати про 
розпушення ґрунту. Щоб земля ди-
хала, насичуючись повітрям, окрім 
спушування можна зробити невеликі 
траншеї по всій поверхні грядки. Ця 
процедура не лише збільшить площу 
ґрунту, що контактує з теплим пові-
трям, а й дозволить провести деякі 
корисні заходи. Приміром, зволо-
ження землі теплою водою. Звичай-
но, можна обмежитися звичайним 
поливом, але ваша грядка буде вдяч-

на, якщо Ви приготуєте для неї роз-
чин живильних речовин. Наприклад, 
це може бути розчин ЕМ-1 тощо. Та-
кож зверніть увагу на біопрепарати 
в сухому вигляді. Їх достатньо про-
сто розсипати на ґрунті й зверху по-
лити звичайною теплою водою. Такі 
процедури просто-таки життєдайні: 
у землі прокинуться ґрунтові мікро-
організми і візьмуться до роботи. 
Якщо Ви зробили багато траншей, 
паралельних одна одній, гребені між 
ними прогріються швидко. Розрів-
нявши їх, ми розподілимо тепло по 
всьому ґрунту, одержавши порівняно 
товстий шар теплої живої землі.

Щоб почати тепличний сезон 
вчасно, слід мислити критично. 
Будьте скептиками щодо порад: на-
приклад, вносити сніг з вулиці в те-
плицю — це не лише даремна праця, 
але й неабияка шкода для самих же 
господарів. Багато хто так робить, 
мовляв, це наситить землю необ-
хідною вологою. Безумовно, водою 
ґрунт насититься досхочу, а ось чи 
прогріється… Швидше за все, після 
такої процедури тепличний сезон 
для Вас почнеться на два-три тижні 
пізніше.

А ось прогріваючи землю за до-
помогою викопаних траншей і гаря-
чого поливу, ми практично миттєво 

піднімаємо температуру ґрунту до 
+10-15° C. Тепер можна сміливо ви-
сівати холодостійкі та скоростиглі 
культури: редиску, салати, цибулю 
на зелень, розсаду петрушки. Енер-
гія сонця подбає про те, аби зберег-
ти температуру в теплиці, тож Вам 
залишиться тільки дочекатися ре-
зультатів своєї праці.

Боремося із 
ґрунтовими хворобами

Отже, землю ми вже прогрі-
ли, мікроорганізми «розбудили». 
Що далі? А далі господарі теплиць 
зіштовхуються з тим, що активізу-
ються не лише корисні бактерії, а й 
бактеріальні захворювання рослин 
та грибок. Щоб зайвий раз не турбу-
ватися про фітофтору, альтернаріоз, 
чорну ніжку, борошнисту росу, ра-
димо вжити деяких профілактичних 
заходів.

З метою профілактики необхід-
но обробити не тільки ґрунт, а й усю 
конструкцію парника: дерев’яні де-
талі, ящики, основу, стіни. «Фітоспо-
рин», «Мікосан-Н», «Триходермін», 
«Планріз», «Фітоцид», «Здоровий 
ґрунт» — будь-який із біофунгіцидів 
стане чудовим протигрибковим за-
собом.

Інший ефективний спосіб про-
гріти ґрунт у теплиці — накрити його 
чорним агроволокном. Але це при-
пустимо лише в тому разі, якщо Ви 
не плануєте розпочинати висадку 
рослин. А ось із мульчуванням ква-
питися не варто, поки в теплиці не 
налагодиться постійний темпера-
турний режим. Хоча все залежить від 
кольору мульчі. Скажімо, під темною 
мульчею земля прогріватиметься, а 
під світлою — залишатиметься хо-
лодною.

Не можна недооцінювати й роль 
повітря у теплиці. Щоб наситити 
його вуглекислим газом, необхід-
ним для рослин, всередині парника 
можна встановити ємність з компос-
том, курячим послідом, органічним 
залишками зі столу або іншою си-
ровиною, що бродить. У насиченому 
вуглекислотою середовищі рослини 
будуть рости, немов чарівні боби в 
дитячій казці.

Конструюємо 
майбутній парник

Не засмучуйтеся, якщо не ма-
єте теплиці. Існує чудовий варіант 
для дачників, які бувають на ділянці 
лише наїздами: парник на сонячно-
му обігріві. Розсаду й першу весняну 

зелень ця проста конструкція пода-
рує Вам за лічені тижні.

Місце для парника слід обирати 
світле й досить високе, аби весняні 
води його не затопили. Глибина кот-
ловану під парник повинна станови-
ти близько 70 см. Простір потрібно 
заповнити перегноєм, компостом 
або іншими рослинними залишка-
ми, зверху щедро притрусивши все 
шаром родючого ґрунту. Щоб пар-
ник краще прогрівся, його слід на-
крити скляною рамою ще наприкінці 
лютого — на початку березня.

Перед висадженням розсади 
або посівом насіння парник варто 
добре провітрити й пролити ґрунт 
теплою або гарячою водою. А прові-
трювати взагалі необхідно протягом 
усього сезону, аби уникнути непро-
ханих грибкових та бактеріальних 
«гостей». Зверніть увагу, що в со-
нячну погоду листочки рослин мо-
жуть «згоріти», адже скло посилює 
ефект нагрівання. Тож накривайте 
рослини спеціальним агроволок-
ном, а лише зверху — склом.

Пам’ятайте, великі врожаї у 
парнику — це лише трохи ентузі-
азму для спорудження конструкції, 
здоровий ґрунт і чисте повітря . Не-
хай тривалі заморозки чи негода не 
стануть Вам на заваді!
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ВАКАНСІЇ РЕГІОНУ
«Пальміра» (Кернел)

 ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА 
(виробнича база, с. Вознесенське, Золотоніський р-н, 

Черкаська обл.)
 Професійно-технічна освіта.
 Наявність посвідчення тракториста.
 Досвід роботи від 1 року трактористом виробництва 

на імпортній техніці.
 Готовність до відряджень.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
(Виробнича база с. Вознесенське, Золотоніський р-н, 

Черкаська обл.)
 Професійно-технічна освіта.
 Наявність посвідчення водія категорії В, С, С1, D1, D.
 Досвід роботи водієм від 1 року.
 Готовність до відряджень.

ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ З АГРОМОНІТОРИНГУ
(м. Золотоноша, Чекраська обл.)

 Вища освіта, розуміння технології рослинництва.
 Забезпечення організації сільськогосподарських робіт 

із моніторингу, аналітична звітність за результатами 
агромоніторингу.

ФАХІВЕЦЬ ІЗ ЛОГІСТИКИ (ВИРОБНИЦТВА)
(м. Золотоноша, Чекраська обл.)

 Вища освіта, розуміння сфери логістики.
 Забезпечення організації робіт із внутрішньої логістики 

(планування доставки працівників, ПММ, контроль за ефективним 
використанням транспорту).

СТАРШИЙ ОХОРОННИК (ГРУПИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ)
(м. Золотоноша, Чекраська обл.)

 Охорона об’єктів, збереження майна підприємства, 
збереження земельного банку.

Контактна особа: Ірина Лісун, тел. (04737) 2-37-04,

«Хлібороб» (Кернел)
ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

(с. Наливайка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)
 Повна вища освіта відповідного професійного рівня.
 Досвід роботи від 3 років на посаді бухгалтера.
 Упевнений користувач ПК (Word, Excel, знання програми 1С).

ДИСПЕТЧЕР ІЗ GPS
(с. Наливайка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

 Повна/неповна вища освіта.
 Упевнений користувач ПК (Word, Excel).
 Досвід роботи від 1 року.
 Бажання працювати, відповідальність та порядність.

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

«Агросервіс» (Кернел)
ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ВИРОБНИЦТВА
(с. Жеребкове, Ананьївський р-н, Одеська обл.)

 Професійно-технічна освіта.
 Наявність посвідчення тракториста категорії В, С, D, Е.
 Досвід роботи від 1 року трактористом виробництва 

на імпортній техніці.
 Відповідальність та порядність.

Контактні особи: Юрій Грабовський, тел. (050) 308-40-06; 

   Надія Постовик, тел. (050) 308-39-68

 КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯКОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Менеджер села, який представляє підприємства компанії Кернел у Вашому регіоні, 

допоможе вирішити будь-яке питання та дізнатися всю необхідну інформацію при зустрічі 

або по телефону! Звертайтеся з питань виплати орендної плати та реалізації соціальних проектів 

Компанії, процедури переоформлення документів та укладення договорів оренди, 

з приводу наявності вакансій Кернел, нових умов та пропозицій про співпрацю тощо.

ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ПРЕДСТАВНИКА КЕРНЕЛ!
ШАНОВНI ЧИТАЧI!

Газета «У кожен двір» за сприяння компанії Газета «У кожен двір» за сприяння компанії 
Кернел приймає вітання з ювілеями, Кернел приймає вітання з ювілеями, 

днями народження, святковими подіями!днями народження, святковими подіями!

Якщо Ви бажаєте привітати на шпальтах видання своїх рідних, 

ласкаво просимо до нас!

Замовлення приймаються щочетверга з 14:00 до 17:00 

за номерами: 

(066) 601-34-57, (068) 573-18-49!

Публікація побажання в номері газети стане приємним 

подарунком для Вашої близької людини.

Перші п’ятнадцять привітань гарантовано потраплять 

у черговий номер газети!

Давайте разом дарувати щасливі миті, 

тепло та радість один одному!

ПІДПРИЄМСТВО ОБЛАСТЬ РАЙОН СЕЛО
П. І. Б. 

ПРЕДСТАВНИКА
ТЕЛ.

АФ «Хлібороб»
(Кернел)

Кіровоградська Голованівський Грузьке Олена Іванівна Бовт (050) 305-34-06

Кіровоградська Голованівський Клинове Василина Віталіївна 
Лелюк (095) 168-24-89

Кіровоградська Голованівський Крутеньке Дарія Вікторівна 
Піддубняк (050) 305-33-96

Кіровоградська Голованівський Наливайка Ірина Вікторівна 
Погорелова (066) 277-10-76

Кіровоградська Голованівський Межирічка Надія Петрівна 
Затоковенко (067) 102-01-44

Кіровоградська Голованівський Журавлинка Алла Миколаївна 
Загородня (095) 552-63-59

Кіровоградська Голованівський Троянка Володимир Якович Янчук (096) 341-96-04

Кіровоградська Голованівський Перегонівка Оксана Іванівна Малющак (068) 067-91-52

Кіровоградська Голованівський Семидуби Оксана Іванівна Малющак (068) 067-91-52

«Урожай» (Кернел) Кіровоградська Голованівський Молдовка Ольга Олександрівна 
Ручко (098) 783-34-55

«Чорна Кам’янка» 
(Кернел)

Черкаська Маньківський Вікторівка Інна Валеріївна 
Ямковенко (097) 821-91-41

Черкаська Уманський Коржове Олена Олександрівна 
Захарова (097) 821-31-45

Черкаська Уманський Старі Бабани Надія Яківна Ткаченко (067) 504-99-52

Черкаська Маньківський Чорна Кам’янка Наталя Пилипівна Корінна (067) 503-78-21

Черкаська Маньківський Іваньки Леонід Павлович Бузань (097) 469-94-31

Черкаська Маньківський Крачківка Леонід Павлович Бузань (097) 469-94-31

Черкаська Тальнівський Романівка Таїса Миколаївна 
Штурхаль (067) 503-78-21

Черкаська Тальнівський Мошурів Леонід Павлович Бузань (097) 469-94-31

«Зоря»
(Кернел)

Черкаська Катеринопільський  Лисича Балка Алла Станіславівна Сімак (050) 435-62-07

Черкаська Катеринопільський Радчиха Ольга Михайлівна 
Лавренюк (096) 393-58-15

Черкаська Катеринопільський Петраківка Тетяна Василівна 
Домарецька (068) 015-10-83

Черкаська Катеринопільський Потоківська 
сільрада Леонід Павлович Бузань (097) 469-94-31

Черкаська Катеринопільський Стійковська 
сільрада Леонід Павлович Бузань (097) 469-94-31

Черкаська Катеринопільський Єлизаветівська 
сільрада Леонід Павлович Бузань (097) 469-94-31

«Агросервіс»
(Кернел)

Одеська Ананьївський Байтали Ірина Анатоліївна 
Ференчук (066) 250-05-66

Одеська Ананьївський Ананьївська Перша 
сільрада

Ірина Анатоліївна 
Ференчук (066) 250-05-66

Одеська Ананьївський Жеребкове Ірина Анатоліївна 
Ференчук (066) 250-05-66

«Осіївське» 
(Кернел)

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

«Пальміра» 
(Кернел)

Черкаська Драбівський Ковалівка Валентина  Петрівна 
Горбань (067) 470-45-37

Черкаська Драбівський Богданівка Анатолій Миколайович 
Коваленко (067) 470-49-72

Черкаська Драбівський Бойківщина Світлана Олександрівна 
Кодь (067) 470-49-97

Черкаська Драбівський Мехедівка Людмила Василівна 
Мовсесян (067) 470-50-49

Черкаська Драбівський Привітне Світлана Петрівна Колос (098) 269-48-61

Черкаська Драбівський Білоусівка 1 Віра Миколаївна 
Петренко (067) 470-30-47

Черкаська Драбівський Білоусівка 2 Алла Іванівна Тікучова (067) 470-31-25

Черкаська Драбівський Драбів Ольга Василівна Нипорка (067) 470-44-06

Черкаська Драбівський Мойсівка Володимир Іванович 
Гіптенко (067) 470-53-03

Черкаська Золотоніський Подільське Аліна Василівна 
Кравченко (067) 470-49-65

Черкаська Золотоніський Скориківка Олександра Іванівна 
Кроха (097) 271-45-71

Черкаська Золотоніський Дмитрівка Оксана  Вікторівна 
Манжула (067) 470-57-13

Черкаська Золотоніський Кропивна Катерина Василівна 
Рябуха (067) 470-54-75

Черкаська Золотоніський Каврай  Другий Світлана Миколаївна 
Ціпенко (067) 470-47-60

Черкаська Золотоніський Синьооківка Валентина  Григорівна 
Капля (096) 798-57-58

Черкаська Золотоніський Кривоносівка Людмила  Григорівна 
Луценко (097) 497-44-18


