
стор.

4-5

стор.
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ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ
ГОЛОВНОЮ ЦІННІСТЮ ДЛЯ 

КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ Є КОЛЕКТИВ. 
Кожен кернелівець — це висо-

кокласний фахівець, який любить 
свою роботу, знає, як виконувати її 
результативно. У сьогоднішньому 

номері ми продовжимо знайомити 
Вас з історіями успіху тих, хто будує 

заможне майбутнє своїх родин та 
всієї України.

стор.

6
стор.

3

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

Дорогі читачі!
Нарешті настала справжня весна. Час, 

коли ще більше хочеться творити, реалізову-
вати найсміливіші задуми й плани, дарувати 
посмішки та радість оточуючим, змінювати 
світ навколо. У сьогоднішньому номері газети 
«У кожен двір» ми вкотре переконаємося, що 
разом з компанією Кернел можна здолати най-
складніші вершини, стати кращими, принести 
користь своїй країні, місту, селу.

Розпочнемо з чергових досягнень кер-
нелівських аграріїв. Відбулася церемонія на-
городження «Ліга чемпіонів Агробізнесу Кер-
нел — 2016». Компанія відзначила найкращих 
представників  агропідприємств, які своєю 
щоденною працею доводять престижність та 
перспективність розвитку сільського госпо-
дарства України. Цього разу на сцену за свої-
ми заслуженими нагородами піднялися понад 
півсотні кернелівців, у тому числі представни-
ки агропідприємств Кернел з Черкащини та 
Кіровоградщини — «Пальміра», «Хлібороб», 
«Зоря». Про них, їхні виробничі результати та 
про сам захід читайте на шпальтах видання.

Тепер детальніше про соціальні проек-
ти, які було реалізовано за сприяння компанії 
Кернел та БФ «Разом з Кернел». Зокрема, 
завдяки фінансовій участі підприємства «Хлі-
бороб» (Кернел) та Благодійного фонду нові 
вікна з’явилися в приміщенні фельдшерсько-
акушерського пункту та відділенні зв’язку, а 
також у будівлі дошкільного навчального за-
кладу «Малятко» села Наливайка (Голованів-
ський р-н, Кіровоградська обл.). Бюджет ви-
трат Компанії на вказані проекти склав понад 
61 тис. грн. Важливою стала й підтримка Кер-
нел медичних закладів Черкащини. Йдеть-
ся про придбання для амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини села Іваньки 
(Маньківський р-н) сучасного фотометра та 
проведення ремонтних робіт у фельдшерсько-
акушерському пункті села Лисича Балка (Ка-
теринопільський р-н). Підприємства «Зоря» 
(Кернел), «Чорна Кам’янка» (Кернел) спільно 
з БФ «Разом з Кернел» спрямували на вказа-
ні проекти понад 35 тис. грн. Коментарями на 
сторінках газети поділилися працівники вказа-
них установ та очільники сільських рад.

Варто згадати й про підтримку спортив-
них ініціатив. Нещодавно підприємство «Чорна 
Кам’янка» (Кернел) та Благодійний фонд ви-
ступили одними зі спонсорів змагань «Най-
спортивніше село», які проходили у Вікторівці 
(Маньківський р-н, Черкаська обл.), а також 
направили кошти на придбання спортивно-
го інвентарю для волейбольної команди села 
Старі Бабани (Уманський р-н, Черкаська обл.).

Крім того, в місті Ананьєві (Одеська обл.) 
разом із Компанією відзначали свято Масля-
ної. Також кернелівці привітали зі славним 90-
річним ювілеєм жительку села Троянка (Голо-
ванівський р-н, Кіровоградська обл.) Марину 
Черепонько. Про ці та інші події Ви також дізна-
єтесь, прочитавши випуск.

Традиційно ми підготували історії людей, 
які будують свою кар’єру в Кернел, розповіді 
про творчість мешканців підопічних сіл Компа-
нії — працівників та пайовиків. Сподіваємося, 
подана в газеті інформація буде цікавою та ко-
рисною для Вас. Дякуємо, що Ви з нами! 

Всім миру, благополуччя, 
весни не лише на дворі, 

 але й в серці!
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Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керівник редакції «У кожен двір», 

Директор Благодійного фонду 
«Разом з Кернел»

«Зоря» (Кернел) та «Чорна 
Кам’янка» (Кернел) СПІЛЬНО 

З БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» 
виділили кошти для ФАПу села 

Лисича Балка (Катеринопільсь-
кий р-н) та амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини 
села Іваньки (Маньківський р-н) 
з метою вирішення найактуаль-

ніших проблем цих закладів.

СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИЦIКАВI ПОДIЇЦIКАВI ПОДIЇ
ЗА ТИЖДЕНЬ ДО ВЕЛИКОГО 

ПОСТУ ВІДЗНАЧАЮТЬ 

МАСЛЯНУ. Уже другий рік 
поспіль її святкують і в м. Ананьєві 

Одеської обл. Захід пройшов, 
зокрема, за підтримки спонсорів і 

благодійників. Серед них 
і підприємство «Агросервіс» 

(Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел».

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
За даними Держстату, виробництво основних видів продукції тваринництва у лютому 2017 року за регіонами становило:

 ВИЗНАННЯ

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

ЛIГА ЧЕМПIОНIВ АГРОБIЗНЕСУ КЕРНЕЛ: 
НАГОРОДЖЕНО НАЙКРАЩИХ АГРАРIЇВ РОКУ

РЕАЛІЗАЦІЯ НА ЗАБІЙ С/Г ТВАРИН 

(У ЖИВІЙ МАСІ)
МОЛОКО ЯЙЦЯ

тис. т
у % до відповідного 

періоду 2016 року
тис. т

у % до відповідного 

періоду 2016 року
млн шт.

у % до відповідного 

періоду 2016 року

Україна 538,2 100,4 1176,0 99,2 2110,8 100,0

Вінницька обл. 70,7 93,3 105,6 98,5 120,2 99,8

Кіровоградська обл. 10,7 100,0 31,5 98,4 40,7 73,5

Одеська обл. 11,3 100,0 34,6 94,5 32,7 95,6

Черкаська обл. 70,3 98,0 71,9 97,4 91,2 124,8

Щодня працівники компанії Кернел доводять, що ніколи не слід зупинятися на досягнутому. 

Бути флагманом галузі та прикладом для наслідування — саме ці правила лежать в основі всіх 

кернелівських перемог. 16 березня в Національному спортивному комплексі «Олімпійський» 

(м. Київ) втретє пройшла церемонія нагородження «Ліга чемпіонів Агробізнесу Кернел — 2016», 

на якій відзначають  найкращих механізаторів, агрономів, тваринників, інженерів 

агропідприємств Компанії з усієї країни. Як це було — читайте на шпальтах видання.



2 31 березня 2017 року

 БІЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ

Шановні читачі! Протягом двох місяців, відповідно до Ваших 

звернень, ми подавали на сторінках газети інформацію про основи 

підприємницької діяльності, зокрема про те, як відкрити ФОП 

(фізична особа — підприємець). Ми ознайомили Вас із цим поняттям, 

розповіли про переваги та юридичні аспекти такої форми ведення 

підприємницької діяльності,  про те, куди йти і які документи подати, 

щоб зареєструвати ФОП. А також як стати на облік у податковій 

службі та правильно обрати систему оподаткування.

У сьогоднішньому випуску ми 
завершуємо цикл публікацій 
на тему відкриття ФОП. Тому 

акцентуємо увагу на найбільш важ-
ливих моментах.

Що таке ФОП?

ФОП, або фізична особа — під-
приємець — це спрощена правова 
форма. Підходить для тих, хто тільки 
розпочинає свій бізнес, дозволяє 
започаткувати власну справу, ма-
ючи невеликий стартовий капітал. 
Відкрити ФОП може кожен грома-
дянин, який досяг 16-річного віку та 
має офіційно зареєстроване місце 
проживання. Тобто оформлення 
ФОП здійснюється за місцем реєс-
трації особи.

Скорочений план дій

Якщо Ви вирішили стати приват-

ним підприємцем, то:

1. Звертаєтесь до державного реєс-
тратора та подаєте йому докумен-

ти (заповнена заява на проведення 
державної реєстрації фізичної осо-
би — підприємця, паспорт, довіре-
ність — у разі якщо реєстрація ФОП 
здійснюється через довірених осіб).
2. Подаєте в податкову службу за-
яву про застосування спрощеної си-
стеми оподаткування в разі обрання 
єдиного податку (нагадаємо, що від 
вибору системи оподаткування за-
лежатиме розмір податків, які Ви 
сплачуватимете державі, а також 
чимало інших документальних мо-
ментів роботи).
3. Після реєстрації платника єдино-
го податку подаєте запит про отри-
мання виписки з реєстру платників 
єдиного податку.
4. Через кілька днів (коли саме, 
слід уточнити у Вашого інспектора) 
забираєте виписку з реєстру плат-
ників єдиного податку.
5. Реєструєте в податковій службі 
книгу обліку доходів або книгу обліку 
доходів та витрат.

Реєстрацію завершено!

 СПОЖИВАЧЕВІ

ПОДОРОЖЧАННЯ
ПРОДУКТIВ 

ХАРЧУВАННЯ В БЕРЕЗНI
Ціна на продукти продовжила зростати 

з лютого, на її коливання в основному 

впливав фактор сезонності, незмінною 

залишилася тільки вартість курятини. 

У березні ціни продовжили 

підвищуватися. Вартість овочів 

борщового набору, за винятком цибулі, 

зросла на 5%.

Рання весна та зміцнення гривні поспри-
яли незначному зниженню цін на цибулю та 
яблука — на 5% і 2% відповідно. На яловичину 
та свинину ціна зросла на 5% і 4% відповідно, 
однак слід зазначити, що початок посту в кінці 
лютого істотно скоротив попит на м’ясо. Вар-
тість продуктів переробки збільшилась унаслі-
док зростання виробничих витрат (підвищення 
тарифів на електроенергію) та скорочення про-
позиції на ринку (для гречки та цукру). Експер-
ти заявляють і про підвищення вартості олії, 
цукру, гречки і хліба в березні ще на 4-6% —
під впливом зміни тарифів на електроенергію і 
скорочення рівня запасів. Що стосується про-
дукції тваринництва, то березень відзначиться 
зниженням цін на 5-7%.

Динаміка споживчих цін порівняно з попереднім

місяцем та роком

ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ ФОП НАЙЧАСТІШЕ ЗАПИТУЮТЬ:

Пам’ятайте, кожен із Вас має можливість відкрити власну справу, 

забезпечити добробут своєї родини та принести користь суспіль-

ству! Головне — впевнено крокувати до своєї мети!

— Чи потрібна підприємцю печатка? 

— Відповідно до закону приватний підприємець може мати печатку 
за бажанням.

— Чи обов’язково відкривати розрахунковий рахунок? 

— Відкриття рахунку в банку не є обов’язковим кроком при реєстрації 
підприємців.

— Кому потрібен касовий апарат? 

— Касовий апарат необхідний при розрахунках готівкою: підприєм-
цям на загальній системі; підприємцям на спрощеній системі ІІ групи 
з доходом більше 1 млн грн на рік (при роботі з готівкою); підприєм-
цям на спрощеній системі ІІІ групи з доходом більш ніж 1 млн грн на 
рік (при роботі з готівкою).

 АКТУАЛЬНО
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ПЕНСIЇ-2017: ЩО ВАРТО ЗНАТИ
Наприкінці минулого року Верховна Рада схвалила Закони 

«Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 

№ 1801-VIII та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України» від 06.12.2016 № 1774-VIII. З урахуванням норм цих законів 

здійснюватиметься пенсійне забезпечення в 2017 році.

Згідно зі статтею 28 Закону України «Про за-
гальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 
мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється 
на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність. 

Відповідно до Закону «Про Державний бюджет 

України на 2017 рік» прожитковий мінімум для 

зазначеної категорії осіб становить:

 з 1 січня 2017 року — 1247 грн (з 1 січня мінімаль-
ний розмір пенсії за віком не змінюється, оскільки він 
був установлений з 1 грудня 2016 року);

 з 1 травня 2017 року — 1312 грн;
 з 1 грудня 2017 року — 1373 грн.

У зв’язку з цим із 1 травня та з 1 грудня 2017 року 
підвищуватиметься мінімальний розмір пенсії (крім 
працюючих пенсіонерів), обчислений відповідно до 
статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» (у т. ч. підвищення 
до пенсій за понаднормовий стаж).

Пенсіонерам, які працюють (провадять діяль-
ність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою для 
нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування), після звільнен-
ня з роботи або припинення такої діяльності пенсія 
перераховуватиметься з урахуванням прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виз-
наченого законом на дату звільнення з роботи або 
припинення такої діяльності.

Що стосується інших пенсійних виплат, надба-
вок і підвищень до пенсії, які встановлені у відсотках 
до прожиткового мінімуму, то вони також перера-
ховуватимуться зі збільшенням прожиткового міні-
муму.

Зокрема, це:

 мінімальні розміри пенсій за інвалідністю учасни-
кам ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

 мінімальні розміри пенсій шахтарям;
 мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідніс-

тю — учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС, щодо яких встановлено причинний 
зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, 
а також інвалідам війни та учасникам бойових дій;

 підвищення до пенсій ветеранам війни та жертвам 
нацистських переслідувань;

 надбавки особам, які мають статус Почесного до-
нора України;

 надбавки на утриманців відповідно до Закону «Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб»;

 пенсійні виплати відповідно до Закону «Про пенсії 
за особливі заслуги перед Україною».

2. Максимальний розмір пенсії

1. Мінімальний розмір пенсії

При цьому слід зазначити, що затверджений Законом «Про Державний бюджет України на 2017 рік» 

розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб не відповідає фактичному розміру прожит-

кового мінімуму для непрацездатних осіб, який є майже вдвічі вищим (у листопаді 2016 року — 

2389 грн). Тому прикінцевими та перехідними положеннями Закону «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» від 06.12.2016 р. № 1774-VІІІ Кабінету Міністрів України доручено у 

тримісячний строк із дня набуття чинності цим Законом опрацювати питання щодо підвищення со-

ціальних стандартів у системі пенсійного забезпечення.

При призначенні пенсій протягом 2017 року їхній 
максимальний розмір (з урахуванням надбавок, підви-
щень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, 
пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації 
та інших доплат до пенсії, встановлених законодав-

ством, крім доплати до надбавок окремим категоріям 
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) 
збережено на рівні 2016-го: 10 740 грн. Цей розмір не 
переглядатиметься у зв’язку зі збільшенням прожит-
кового мінімуму з 1 травня та з 1 грудня 2017 року.
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ПIДТРИМУЄМО СПОРТИВНI IНIЦIАТИВИ
Заняття спортом, організація різноманітних змагань та чемпіонатів — напевно, один із найкращих способів 

проведення активного дозвілля. Крім того, спорт є запорукою здоров’я населення. Відтак зрозуміло, що цьому 

напрямку соціальної політики компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» приділяється значна увага. 

3

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — найбільша 

агропромислова Компанія в 
Україні та СНД. Компанія є клю-
човим виробником і постачаль-
ником соняшникової олії на 
внутрішньому ринку і найбіль-
шим українським експортером 
олії та шроту, а також основним 
експортером зернових культур 
із Чорноморського регіону. 
Торговельні марки Кернел: 
«Щедрий дар», «Стожар», 
«Чумак Домашня», «Чумак Зо-
лота». Кернел щорічно підтвер-
джує незаперечне лідерство 
за всіма напрямками діяльності 
в регіонах присутності і світо-
вих рейтингах. З 2007 року 
акції Компанії торгуються на 
Варшавській фондовій біржі. У 
2011 році IPO Кернел було ви-
знано найкращим у країнах 
Центральної та Східної Євро-
пи за всю історію цієї біржі. У 
2015-му Кернел — найкраща 
іноземна Компанія серед країн 
Центральної та Східної Європи.

З 2010 року Кернел актив-
но розвиває аграрний напря-
мок діяльності — сільгоспви-
робництво. Майже 400 тис. га 
родючої землі обробляють до-
свідчені фахівці з використан-
ням інноваційних технологій і 
найкращої сучасної техніки. З 
того ж часу проводиться тісна 
співпраця з громадами сіл та 
малих міст на території присут-
ності агропідприємств Кер-
нел. Основна мета — фінан-
сово-матеріальна підтримка 
громадських ініціатив, соціаль-
ної сфери населених пунктів з 
метою підвищення рівня жит-
тя та добробуту населення. 
У 2013 році всі соціальні ініціа-
тиви Компанії об’єднані в про-
граму підтримки територіаль-
них громад «Разом з Кернел». 
Для реалізації цієї програми 
агропідприємства Компані-
ї створили однойменний Все-
український Благодійний фонд 
«Разом з Кернел».

У Черкаській області Ком-
панія обробляє землі в Катери-
нопільському, Тальнівському, 
Уманському, Маньківському, 
Золотоніському, Драбівсько-
му районах та представлена 
підприємствами «Зоря», «Чор-
на Кам’янка», «Пальміра». На 
Кіровоградщині та Вінниччині 
Кернел орендує землі в Голо-
ванівському й Бершадському 
районах (підприємства «Уро-
жай», «Хлібороб», «Осіївське»). 
В Одеській області інвестор 
представлений підприєм-
ством «Агросервіс», що об-
робляє поля в Ананьївському 
районі області. На вказані під-
опічні території поширюються 
й соціальні програми Благо-
дійного фонду.

  ДОЗВІЛЛЯ

За останні три роки агропідприємства Кер-
нел та Благодійний фонд інвестували в роз-
виток сільського спорту понад 1 млн грн. 

Здебільшого кошти направлялися на придбання 
спортивного інвентарю та форми для команд, на 
реконструкцію спортивних майданчиків, місць 
проведення тренувань, на організацію турнірів. 
Також фінансувалася участь спортсменів у зма-
ганнях різних рівнів.

Нещодавно агропідприємство «Чорна 
Кам’янка» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» ви-
ступили одними зі спонсорів змагань «Найспор-
тивніше село», які проходили у Вікторівці (Мань-
ківський р-н, Черкаська обл.), а також виділили 
кошти на придбання спортивного інвентарю для 
волейбольної команди села Старі Бабани (Уман-
ський р-н, Черкаська обл.). Детальніше — у ко-
ментарях.

КОМЕНТАР 

Вадим Анатолійович Омельчук, директор Вікторівської ЗОШ 
(Маньківський р-н)

«Найспортивніше село» вже стало традиційним 
заходом для Маньківщини. Змагання проходять 
щороку, проте змінюється місце проведення. 
Цього разу гостей приймала Вікторівка й наш 
навчальний заклад. За звання найкмітливіших і 
найспортивніших змагалися команди з семи сіл: 
Нестерівка, Добра, Подібна, Молодецьке, Роги, 
Поташ та Вікторівка. Свою майстерність та волю 
до перемоги учасники демонстрували у стрільбі 
з пневматичної зброї, кегельбані, підтягуванні 
на перекладині, гирьовому спорті, перетягуван-
ні канату, дартсі, грі в шашки та шахи, а також 
у естафеті «Найспортивніша сім’я». За резуль-

татами бронзу турніру отримала команда села 
Роги, срібло здобула наша Вікторівка, а пер-
шість та заслужене золото віддане команді села 
Молодецьке. Хочу подякувати всім учасникам 
та організаторам дійства, в тому числі Кернел. 
Адже проведення таких заходів є надважливим 
та корисним для розвитку сільського спорту, для 
залучення населення до занять фізичною культу-
рою».

КОМЕНТАР 

Михайло Олександрович Бондаренко, тренер волейбольної 
команди села Старі Бабани (Уманський р-н)

«Наша команда створена завдяки ініціативності 
та активності жителів села, зокрема молодого 

покоління. Функціонує вона вже досить давно. У 
минулих роках ми були неодноразовими учас-
никами районних кубків. Тому новий спортивний 
інвентар для проведення тренувань є досить до-
речним надбанням. Дякуємо сільському голові 
Валентині Мельниченко — за те, що почула наше 
звернення, та підприємству «Чорна Кам’янка» 
(Кернел) — за те, що виділило кошти на закупів-
лю м’ячів».

Фотокадри зі змагань Фотокадри зі змагань 

«Найспортивніше село», «Найспортивніше село», 

які проходили у Вікторівці які проходили у Вікторівці 

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

Завдяки фінансовій підтримці підприємства Завдяки фінансовій підтримці підприємства 

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

Кернел» волейбольна команда села Старі Кернел» волейбольна команда села Старі 

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

одержала нові м’ячіодержала нові м’ячі

  ЦІКАВІ ПОДІЇ

З цією визначною датою Мари-
ну Іванівну прийшли привіта-
ти представники районної та 

сільської влади, а також працівники 
агропідприємства «Хлібороб» ком-
панії Кернел та БФ «Разом з Кер-
нел» — Любов Капелюшна, Керівник 
відділу соціальної політики Кернел 
у регіоні, та Володимир Янчук, Ме-
неджер Компанії в селі Троянка.

Гості бажали ювілярці добра, 
Божої ласки та в міцному здоров’ї 
зустріти сторічний ювілей. Під час 
гостин жінка розповіла про свою 
непросту долю. Все життя вона 
важко працювала. Була ланковою, 
потім майже 19 років — завідува-

чем свиноферми та ще три роки ке-
рувала молочнотоварною фермою. 
Уже  перебуваючи на заслуженому 
відпочинку, продовжувала трудити-
ся на току та в колгоспній їдальні.

Наразі Марина Іванівна, не-
зважаючи на поважний вік, є досить 
активною та жвавою. У селі її знає 
та поважає кожен. І це зрозуміло, 
адже з таких порядних людей, тру-
дівників слід брати приклад.

Компанія Кернел та БФ «Разом з 
Кернел» приєднуються до теплих 
слів привітань на адресу Марини 
Черепонько, бажають їй довгих і 

щасливих років, а ще благополуч-
чя, миру, добробуту!

Найцінніше, що є у людини, — це її життя. Воно дається тільки 

раз, і кожному — своє: довге чи коротке, неповторне чи звичне, 

радісне чи сумне, солодке, як мед, чи гірке, як полин. У цьому 

щиро переконана жителька села Троянка (Голованівський р-н, 

Кіровоградська обл.) Марина Іванівна Черепонько, на чиїй життєвій 

ниві засяяли ювілейні 90 років.

СВЯТО МАСЛЯНОЇ В АНАНЬЄВI
Традиційно за тиждень до Великого посту відзначають Масляну. 

Уже другий рік поспіль її святкують і в місті Ананьєві Одеської 

області. Захід пройшов за підтримки районної влади, а також 

спонсорів та благодійників. Серед них і підприємство «Агросервіс» 

(Кернел) та БФ «Разом з Кернел», які спрямували кошти на 

вирішення організаційних питань.

Світлана Драган, керівник від-
ділу культури районної дер-
жавної адміністрації розпові-

дає, що завдяки спільним зусиллям 
районної влади та представників 
соціально відповідального бізнесу 
свято Масляної в Ананьєві вдалося 
вивести на доволі високий рівень.

— Цьогоріч ми навіть запро-
сили гостей з Одеси та сусідніх 
районів, — коментує наша співроз-
мовниця. — Тому всі бажаючі мали 
можливість поглянути на цікаві ви-
ступи художньої самодіяльності, 
почастуватися традиційними стра-
вами — млинцями, варениками, 

чудовою випічкою, а ще — взяти 
участь у іграх, конкурсах, народ-
них танцях, спаленні опудала зими. 
Переконана, присутні весело та з 
користю провели час. Дякую всім 
благодійникам за допомогу! А та-
кож учасникам дійства — за те, що 
приєдналися до святкувань!

ЮВIЛЕЙ ПАЙОВИКА ВIДЗНАЧИЛИ РАЗОМ

До Вашої уваги — фоторепортаж До Вашої уваги — фоторепортаж 

зі святкування Масляної в місті зі святкування Масляної в місті 

Ананьєві (Одеська обл.)Ананьєві (Одеська обл.)

Представники підприємства «Хлібороб» (Кернел) вітають Представники підприємства «Хлібороб» (Кернел) вітають 

Марину Черепонько із села Троянка (Голованівський р-н, Марину Черепонько із села Троянка (Голованівський р-н, 

Хмельницька обл.) з 90-річним ювілеємХмельницька обл.) з 90-річним ювілеєм
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  ВИЗНАННЯ

ЛIГА ЧЕМПIОНIВ АГРОБIЗНЕСУ КЕРНЕЛ:  
Щодня аграрії компанії Кернел доводять, що ніколи не 

потрібно зупинятися на досягнутому результаті. Бути 

флагманами галузі та прикладом для наслідування – саме 

ці правила лежать в основі усіх  кернелівських перемог.

16 березня в Національному спортивному комплексі «Олімпійський» (м. Київ) втретє 
пройшла церемонія нагородження «Ліга чемпіонів Агробізнесу Кернел-2016». На 
ній відзначають найкращих механізаторів, агрономів, тваринників, інженерів агро-

підприємств Компанії з усієї країни. Саме вони — ті люди, які по праву можуть носити зван-
ня Чемпіонів. Адже вони рухають Україну та світ уперед, створюють новий зразок ведення 
сільського господарства. Цього дня за своїми заслуженими нагородами на сцену піднялися 
понад півсотні кернелівців. Перед аудиторією виступили представники Топ-менеджменту 
Кернел. А гарний настрій гостям  своїми вокальними, музичними й танцювальними номера-
ми дарували талановиті діти працівників Компанії.

ЄВГЕН ОСИПОВ, Директор Агробізнесу Кернел

— Третя «Ліга чемпіонів Агробізнесу» невипадково пройшла на головній спортивній 
арені України — НСК «Олімпійський». Це місце особливо підкреслює досягнення на-
шого колективу та кожного окремого співробітника. Успішне завершення сезону-2016 
стало можливим завдяки командній роботі. Кластери, Київський офіс, функціональні 
підрозділи — всі ми заряджені однією ідеєю, всі маємо амбіції бути найкращими, тому 
своєю діяльністю кожного разу підтверджуємо це прагнення. Якщо говорити мовою 
цифр, минулого року середня врожайність кукурудзи склала 9 т/га у заліку, на кращих 
полях ми мали 15 т/га. Середня врожайність соняшника — 3 т/га, озимої пшениці — 
5,9 т/га, на окремих полях — до 10 т/га, сої — 2,8 т/га, на кращих полях — більше 
4 т/га. Сьогодні Агробізнес демонструє високі показники, однак у нас є ресурси для 
досягнення ще вищих результатів.
У чому ж полягає секрет нашого успіху? По-перше, у злагодженості команди. По-дру-
ге, у використанні інноваційних підходів. Я точно можу сказати, що зараз Кернел пере-
буває на піку інновацій, випереджає час і серйозно вирізняється серед інших агро-
компаній. У кластерах уже впроваджено ряд високотехнологічних проектів із точного 
землеробства: GPS-керована система відбору ґрунтових проб, повний агрохімічний 
аналіз ґрунтів, локальне внесення добрив, супутниковий моніторинг, картографування 
врожайності, автоматизація обліку, власний науково-дослідницький центр тощо. Зви-
чайно, коли згадуєш і аналізуєш пройдений шлях, охоплює відчуття неабиякої гордості. 
Проте попереду у нас ще більше перемог. І цей шлях обов’язково буде пов’язаний з 
інноваціями, зі змінами, до яких ми вже готові і впевнено наближаємось кожного дня!

НАТАЛЯ ХВОСТОВА, Директор з персоналу та комунікацій Кернел

— Доля посміхається тим, хто наполегливо й самовіддано крокує до мети. Саме такі 
люди працюють на підприємствах Кернел. І саме тому Компанія досягає неймовірних 
показників і успіхів. Мені приємно, що церемонія нагородження «Ліга чемпіонів Агро-
бізнесу» стала щорічною подією, якої ми чекаємо не менше традиційних свят. Це чудо-
ва нагода розповісти про результати, яких вдалося досягти протягом року, нагородити 
найкращих, отримати заряд енергії та натхнення для ще більших звершень у новому 
сезоні.
Я хочу, щоб ми й надалі зосереджувалися на командній роботі. Взаємодопомога, під-
тримка, повага, довіра — це особливі риси, властиві нашому колективу. Ми прагнемо 
щороку ставати ще кращими, продуктивнішими, успішнішими. Ми плануємо й реалізо-
вуємо стратегічні проекти, які творять майбутнє нашої компанії та, водночас, майбутнє 
України!

КОМЕНТАРІ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТУ:

Олександр 
Павлович Раснюк 

 Нагорода: Найкращий 
механізатор із посіву куль-
тур суцільного висіву

 Стаж роботи: 16 років
 Результат: 79,01 га за 

добу

Думки з приводу

«Робота в Кернел — це можливість заробля-
ти та професійно реалізуватися в улюбленій 
справі.
Перемога — це результат командної роботи 
та добросовісної праці.
Успіх — це коли поставлена планка досяга-
ється. Коли крок за кроком втілюєш у життя 
задуми та плани».

Петро 
Васильович 
Захарченко

 Нагорода: Чемпіон 
за врожайністю. Озима 
пшениця; Чемпіон за вро-
жайністю. Соя; Чемпіон за 
врожайністю. Соняшник

 Стаж роботи: 7 років
 Основна команда: 4 особи

Результат: озима пшениця: площа 
709,96 га, врожайність — 6,91 т/га; соя: 

площа 710,57 га, врожайність — 2,63 т/га; 
соняшник: площа 3068,86 га; врожай-
ність — 3,74 т/га
Думки з приводу

«Робота в Кернел — це можливість до-
сягнення вищого професійного рівня та 
кар’єрного зростання.
Перемога — це заслуга всього колективу.
Успіх — це коли виконано та перевиконано 
всі поставлені завдання та плани».

Сергій 
Васильович 
Барчук

 Нагорода: Чемпіон за 
врожайністю. Кукурудза; 
Чемпіон за врожайністю. 
Горох

 Стаж роботи в Ком-

панії: 7 років
 Основна команда: 5 осіб
 Результат: кукурудза: площа 5345,75 га,

врожайність — 10,57 т/га; горох: площа 
1043,47 га, врожайність — 4,02 т/га

Думки з приводу

«Робота в Кернел — це поєднання всебічних 
можливостей: кар’єри, достойної вина-
городи за свою працю, нового досвіду та 
прагнення до лідерства.
Перемога — це сила командної роботи, 
витримка, яку кожен працівник проявляє 

ВУСТАМИ ЧЕМПIОНIВВУСТАМИ ЧЕМПIОНIВ
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  НАГОРОДЖЕНО НАЙКРАЩИХ АГРАРIЇВ РОКУ
ЗНАЙОМТЕСЯ, ГОРДIСТЬ АГРОБIЗНЕСУ КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ
КIРОВОГРАДЩИНА, ЧЕРКАЩИНА, ВIННИЧЧИНА, ОДЕЩИНА!

протягом сільськогосподарського сезону.
Успіх — це коли на роботі все в порядку, 
коли вдома відчуваєш підтримку рідних та 
близьких, це баланс між усіма сферами 
життя».

Іван Іванович 
Дзюбан

 Нагорода: Чемпіон за 
врожайністю. Кукурудза; 
Чемпіон за врожайністю. 
Соняшник

 Стаж роботи: 11 років
 Основна команда: 6 осіб
 Результат: кукурудза: площа 1447,93 га, 

врожайність — 9,27 т/га; соняшник: площа 
781,13 га, врожайність — 3,1 т/га

Думки з приводу

«Робота в Кернел — це передусім престиж.
Перемога — у злагодженій командній співп-
раці, у колективі, сповненому взаєморозу-
міння та поваги.
Успіх — це коли ти відповідально та 
цілеспрямовано працюєш, а потім бачиш 
результат своєї праці, розумієш, що затре-
буваний та приносиш користь, займаючись 
тією справою, яку обрав».

Анатолій 
Васильович 
Ярмола 

 Нагорода: Чемпіон за 
врожайністю. Соя

 Стаж роботи: 11 років
 Основна команда: 3 особи
 Результат: соя: площа 2349,39 га; вро-

жайність — 3 т/га

Думки з приводу

«Робота в Кернел — це професійна реалі-
зація.
Перемога — це коли працюєш на повну, а не 
на половину, коли прагнеш мати результати, 
розраховуєш на них та отримуєш їх.
Успіх — це незалежність. Це можливість за-
безпечувати фінансову стабільність родині, 
займаючись улюбленою справою».

Юрій 
Миколайович 
Вихренко 

 Нагорода: Чемпіон 
за врожайністю. Озима 
пшениця

 Стаж роботи: 13 років
 Основна команда: 3 особи
 Результат: озима пшениця: 

площа 2106,13 га, врожайність — 6,2 т/га
Думки з приводу

«Робота в Кернел — це чимало переваг у по-
рівнянні з іншими агровиробниками.
Перемога — це правильно підібрана техно-
логія виробництва, дотримання усіх норм та 
правил, професійний колектив.
Успіх — багатозначне поняття. Як на мене, 
успішний той, хто почувається щасливим у 
цьому житті».

НОМІНАЦІЯ ЧЕМПІОН ПОСАДА ПІДПРИЄМСТВО 

Найкращий 

механізатор 

із посіву культур 

суцільного 

висіву

Олександр Павлович 

Раснюк 

Тракторист-маши-
ніст с/г виробництва 

«Хлібороб» (Кернел)

Чемпіон 

за врожайністю. 

Озима пшениця

Петро Васильович 

Захарченко
Головний агроном «Зоря» (Кернел)

Юрій Миколайович 

Вихренко

Фахівець 
із технології 

«Пальміра» (Кернел)

Чемпіон 

за врожайністю. 

Кукурудза 

Сергій Васильович 

Барчук
Головний агроном «Хлібороб» (Кернел)

Іван Іванович Дзюбан
Керуючий 

відділенням
«Пальміра» (Кернел) 

Чемпіон 

за врожайністю. 

Соняшник

Петро Васильович 

Захарченко
Головний агроном «Зоря» (Кернел)

Іван Іванович Дзюбан
Керуючий 

відділенням
«Пальміра» (Кернел) 

Чемпіон 

за врожайністю. 

Соя

Петро Васильович 

Захарченко
Головний агроном «Зоря» (Кернел)

Анатолій Васильович 

Ярмола

Керуючий 
відділенням

«Пальміра» (Кернел)

Чемпіон за 

врожайністю. 

Горох

Сергій Васильович 

Барчук
Головний агроном «Хлібороб» (Кернел)

ЗА ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНЖЕНЕРНОЇ СЛУЖБИ

Відзнаку в цій номінації отримали:

інженерні служби підприємств «Пальміра» (Кернел), «Хлібороб» (Кернел), «Зоря» 

(Кернел), «Чорна Кам’янка» (Кернел), «Осіївське» (Кернел), «Агросервіс» (Кернел).

За нагородами на сцену піднялися: Сергій Лопатинський, Керівник Центрального 

кластеру Кернел (Директор підприємства «Хлібороб» (Кернел)), та Віктор Щука, 

Інженер з експлуатації підприємства «Пальміра» (Кернел).



  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ
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СIЛЬСЬКА МЕДИЦИНА – ЯКIСНО
Забезпечити надання якісних послуг у сільських медичних закладах — одне з пріоритетних завдань, які втілюють у 

життя агропідприємства компанії Кернел та Благодійний фонд «Разом з Кернел». Торік кернелівці спрямували понад 

1,5 млн грн на покращення матеріально-технічної бази та створення комфортних умов для пацієнтів у районних 

лікарнях, сільських ФАПах та амбулаторіях.

Приємними новинами для медичних 
установ Черкащини розпочався й 
2017 рік. Підприємства «Зоря» (Кер-

нел) та «Чорна Кам’янка» (Кернел) спільно 
з Благодійним фондом виділили кошти для 
фельдшерсько-акушерського пункту села Ли-
сича Балка (Катеринопільський р-н) та амбу-
латорії загальної практики сімейної медицини 
села Іваньки (Маньківський р-н) на вирішення 
найактуальніших проблем вказаних закла-
дів. В результаті в Іваньківську амбулаторію 
придбано сучасний пристрій для збирання 
аналізів крові (фотометр), а в Лисичобал-
ківському ФАПі продовжено внутрішні ремонті 
роботи. Бюджет витрат Кернел склав понад 
35 тис. грн. Подробиці — в коментарях.

КОМЕНТАР 

Тетяна Ляш, старша медсестра Іваньківської ЛАЗПСМ

«Нещодавно за кошти від підприємства «Чорна 
Кам’янка» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у 
наш заклад придбано фотометр МБА-540 . При-
стрій призначено для вимірювання загальних 
показників крові, у тому числі для проведення 
біохімічного аналізу та визначення рівня цукру. 
До речі, останнім часом значно побільшало па-
цієнтів з цукровим діабетом. Раніше в нас було 
подібне обладнання старого зразка, яке систе-
матично виходило з ладу, та й ремонтувалося 
вже не раз. В середньому за рік ми проводи-
мо понад 16 тисяч подібних аналізів. Що сто-
сується діяльності амбулаторії, то сьогодні ми 

обслуговуємо мешканців трьох сіл — Іваньків, 
Тимошівки, Паланочки. А це понад 3200 осіб, у 
тому числі 510 дітей. Торік у денному стаціонарі 
проліковано 417 хворих, у стаціонарі на дому —
288 осіб. Від імені кожного жителя, кожного 
пацієнта та від медичного колективу щиро дя-
куємо Кернел за допомогу у придбанні такого 
важливого пристрою. Переконана, його вико-
ристання значно підвищить якість і точність от-
риманих результатів обстежень».

КОМЕНТАР 

Едуард Валентинович Дашівець, голова 
Лисичобалківської сільради

«Уже кілька років поспіль сільрада спільно з 
підприємством «Зоря» (Кернел) та БФ «Разом 

з Кернел» реалізовують важливий проект —
приводять до ладу приміщення сільського 
ФАПу. Так, раніше за кошти, виділені з сільсь-
кого бюджету, будівлю було газифіковано, а 
за фінансової підтримки Кернел — проведено 
ремонтні роботи в коридорі, кабінетах фель-
дшера та акушера. Цьогоріч Компанія знову 
допомогла. Фінанси від Кернел були викори-
стані на ремонт маніпуляційної та приміщення 
аптеки. Додам, що наразі до нас у заклад при-
йшла працювати Інна Заєць, молодий спе-
ціаліст, на роботу якої ми покладаємо великі 
сподівання. І, звісно, дякуємо кернелівцям за 
те, що допомагають нам покращувати умови 
перебування пацієнтів у фельдшерсько-аку-
шерському пункті».

З НОВИМИ ВIКНАМИ!
Ні для кого не секрет, що об’єкти соціальної інфраструктури українських сіл потребують всебічного 

покращення матеріально-технічної бази, починаючи з поточних ремонтів і закінчуючи заміною систем 

опалення, комп’ютеризацією, умеблюванням, встановленням вхідних дверей та енергозберігаючих вікон. 

Саме останній пункт, як показує 
досвід, є одним із найзатре-
буваніших. Адже, як не крути, 

сучасні металопластикові конструк-
ції не лише створюють більш есте-
тичний зовнішній вигляд будівель, а 
й забезпечують тепло та комфорт, а 
відтак — покращують умови навчан-
ня для дітей та роботи для місцевих 
жителів. Нещодавно завдяки фінан-
суванню компанії Кернел та Благо-
дійного Фонду «Разом з Кернел» нові 
вікна з’явилися в установах села На-
ливайка (Голованівський р-н, Кірово-
градська обл.). Йдеться про примі-
щення фельдшерсько-акушерського 
пункту та відділення зв’язку, а також 
про будівлю дошкільного навчально-
го закладу «Малятко». Бюджет ви-
трат підприємства «Хлібороб» (Кер-
нел) на вказані проекти склав понад 
61 тис. грн. Деталями поділилися 
очільники вказаних установ.

КОМЕНТАР 

Анатолій Васильович П’яничук, завідувач 
ФАПу с. Наливайка

«Наразі фельдшерсько-акушерсь-
кий пункт обслуговує 524 жителів 

села Наливайка, у тому числі 75 ді-
тей. Я працюю фельдшером вже 
48 років. За час роботи виника-
ло чимало питань, які стосували-
ся покращення умов перебування 
пацієнтів у закладі. І ми завжди 
спільними зусиллями намагалися 
вирішувати їх. Що стосується вікон, 
то ці конструкції давно потребували 
оновлення, адже не змінювалися з 
часів спорудження ФАПу. Дерев’яні 
рами прогнили, скло перекосило-
ся. Це не лише псувало зовнішній 
вигляд будівлі, а й завадило забез-
печувати необхідний температур-
ний режим. За кошти від «Хлібороб» 
(Кернел) і БФ «Разом з Кернел» ми 
замінили три вікна (у двох кабіне-
тах — приймальні й оглядовій) та 

двері. Дякуємо Компанії за те, що 
допомогла в реалізації проекту. 
Сподіваємося, найближчим часом 
Кернел допоможе нам з фінансами 
й на проведення внутрішніх ремонт-
них робіт».

КОМЕНТАР 

Лілія Миколаївна Завальнюк, завідувач 
відділення зв’язку с. Наливайка

«Відділення зв’язку села Наливай-
ка є досить затребуваним. Щодня 
до нас звертаються селяни — хтось 
приходить, щоб отримати пенсію, 
грошовий переказ, посилку, інші —
щоб передплатити газету або від-
правити листа. Завдяки Кернел ми 
змогли значно поліпшити умови ро-
боти працівників відділення, а також 

підвищити комфорт для його відві-
дувачів. Йдеться про встановлення 
трьох сучасних металопластикових 
вікон і дверей. Передусім це дало 
можливість зберігати тепло у стінах 
закладу. Додам, що приміщення 
збудоване ще за радянських часів, 
і останні ремонтні роботи тут про-
ходили ще в 1980-х. Тому щиро дя-
куємо Компанії за допомогу у такій 
важливій справі».

КОМЕНТАР 

Леся Григорівна Головатюк, завідувач ДНЗ 
«Малятко» с. Наливайка

«Хочу розпочати із слів подяки на 
адресу підприємства «Хлібороб» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» —
за те, що профінансували такий 

необхідний для нас проект — вста-
новлення 12 металопластикових 
вікон у всіх кабінетах і класах закла-
ду. Тепер нашій малечі (а сьогодні 
у нас виховується 23 дитини) буде 
ще затишніше в садочку. Крім того, 
зазначу, що кернелівці не вперше 
допомагають «Малятку». Неодно-
разово надавалася підтримка в 
поточних ремонтах, у благоустрої 
(виділяли дизпаливо, підвозили пі-
сок). У минулих роках за кошти від 
Компанії ми придбали електропли-
ту у харчоблок. Жодне наше про-
хання не залишається поза увагою 
цих аграріїв. Тому вкотре від себе, 
батьківського та педагогічного ко-
лективів дякую Кернел за турботу 
про наших дітей».

Медичний персонал амбулаторії села Іваньки (Маньківський р-н, Медичний персонал амбулаторії села Іваньки (Маньківський р-н, 

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

та БФ «Разом з Кернел» за новий пристрій для проведення та БФ «Разом з Кернел» за новий пристрій для проведення 

аналізу крові — фотометраналізу крові — фотометр

За фінансової підтримки підприємства «Зоря» (Кернел) За фінансової підтримки підприємства «Зоря» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» у ФАПі села Лисича Балка та БФ «Разом з Кернел» у ФАПі села Лисича Балка 

(Катеринопільський р-н, Черкаська обл.) тривають ремонтні роботи(Катеринопільський р-н, Черкаська обл.) тривають ремонтні роботи

За фінансування підприємства «Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у приміщеннях ФАПу, відділення зв’язку та дитячого За фінансування підприємства «Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у приміщеннях ФАПу, відділення зв’язку та дитячого 

садочка «Малятко» села Наливайка (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.) встановлено сучасні металопластикові вікнасадочка «Малятко» села Наливайка (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.) встановлено сучасні металопластикові вікна
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  ПРОФЕСІОНАЛИ

ПРОПОНУЄМО ВАШІЙ УВАЗІ РОБОТИ ОЛЕНИ БОВТ, ЖИТЕЛЬКИ СЕЛА ГРУЗЬКЕ 

(ГОЛОВАНІВСЬКИЙ Р-Н, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ.)

Сергій Євгенович КолісникСергій Євгенович Колісник
 Посада: тракторист-машиніст с/г Посада: тракторист-машиніст с/г 

виробництва на підприємстві «Зоря» виробництва на підприємстві «Зоря» 

(Кернел)(Кернел)

 Стаж роботи в Компанії: 5 роківСтаж роботи в Компанії: 5 років

«Змалку я виховувався серед хліборобів і трудів-
ників поля. Ще мій дід працював на землі. А бать-

ко досі працює у сільському господарстві, до речі, 
також у Кернел. Тому вибір професії механізатора 

був не просто усвідомленим — це продовження сі-
мейної традиції. Робота в дружньому колективі кер-

нелівців — це шанс удосконалювати свій професійний 
рівень, отримувати новий досвід, спілкуватися з колегами 

з різних агропідприємств Компанії, з усіх куточків країни. А ще 
з приходом Кернел у нашому господарстві сталося чимало позитивних змін — покращилися 
умови роботи, прийшла нова сучасна техніка, працівники мають гарну мотивацію та високу за-
робітну плату. Я переважно задіяний на посіві культур, працюю на агрегаті Fend. Географічно 
це поля Катеринопільського району Черкащини. Сьогодні я щаслива людина, адже можу за-
йматися справою, яку люблю, родину, де завжди підтримають та допоможуть, гарних друзів. 
Усім колегам хочу побажати витримки та натхнення, адже наразі у нас розпочався найвідпо-
відальніший період — посівна».

«У 2005 році я отримала диплом економіста 
у Черкаському державному технологічному 
університеті. Активно взялася за пошук робо-
ти. Подала оголошення в місцеву газету, і через 
деякий час мені зателефонували з відділу персо-
налу підприємства «Пальміра» (Кернел). Пройшовши 
співбесіду, почала працювати на позиції економіста з пла-
нування. За два роки роботи одержала пропозицію щодо посади економіста. Наразі 
моє завдання — це контроль витрат напрямку «тваринництво», нарахування заробітної 
плати працівникам, а також звірка правильності рознесення затрат як рослинницького, 
так і тваринницького напрямку діяльності підприємства. На мою думку, головною пе-
ревагою роботи в Кернел є те, що Компанія розвивається, і разом з нею кожен праців-
ник рухається вперед, набуває нового досвіду, професійно зростає. Що ж стосується 
успіху, вважаю, що кожен успішний тоді, коли в його житті все складається так, як він 
того хоче. У людях ціную доброзичливість та відвертість! А ще — взаємодопомогу та 
взаємопідтримку».

Олександра Миколаївна Олександра Миколаївна 

ШумоваШумова
 Посада: економіст на підприємстві Посада: економіст на підприємстві 

«Пальміра» (Кернел)«Пальміра» (Кернел)

 Стаж роботи в Компанії: 6 роківСтаж роботи в Компанії: 6 років

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

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. 

  ТАЛАНТИ З НАРОДУ

Сьогодні величезну популярність набирає цікава ідея для 

подарунка — виготовлення букетів із цукерок. Їх можна 

презентувати на будь-яке свято або навіть без жодного 

приводу. Оригінальні солодкі букетики завжди порадують і 

викличуть посмішку.

Олена Іванівна Бовт, жителька села Грузь-
ке (Голованівський р-н, Кіровоградська 
обл.) уже другий рік поспіль має таке ціка-

ве хобі. Свої цукерково-квіткові подарунки вона із 
задоволенням дарує рідним та близьким.

— Якось, перебуваючи в Києві, в одному з 
магазинів я побачила в продажу такі солодкі бу-

кетики, — розповідає наша співрозмовниця. —
Тоді вони ще не мали такої популярності, проте 
я зацікавилася технікою виготовлення. Знайшла 
потрібну інформацію та спробувала зробити пер-
ший виріб. І у мене вийшло! Це заняття заспоко-
ює, приносить задоволення, адже ти з елемен-
тарно простих речей створюєш таку красу.

У ПОДАРУНОК – 
СОЛОДКИЙ  БУКЕТ!
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ДОРОГI ЧИТАЧI!
Газета «У кожен двір» за сприяння компанії Кернел приймає вітання Газета «У кожен двір» за сприяння компанії Кернел приймає вітання 

з ювілеями, днями народження, святковими подіями!з ювілеями, днями народження, святковими подіями!

Якщо Ви бажаєте привітати на шпальтах видання своїх рідних, ласкаво просимо до нас!

Замовлення приймаються щочетверга за номерами: 

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

 НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР

ВАКАНСІЇ РЕГІОНУ
«Хлібороб» (Кернел):

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА 
(с. Наливайка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

 Повна вища освіта відповідного професійного рівня.
 Досвід роботи від трьох років на посаді бухгалтера.
 Упевнений користувач ПК (Word, Excel, програма 1С).

ІНЖЕНЕР 
(с. Наливайка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

 Повна вища освіта відповідного професійного напрямку.
 Наявність посвідчення водія категорії В.
 Знання особливостей експлуатації імпортної 

сільськогосподарської техніки.
 Бажаний досвід роботи в галузі сільського господарства не 

менше 1 року.

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

 Повна або базова вища освіта відповідного професійного 
спрямування.

 Знання правил технічної експлуатації рухомого складу 
сільськогосподарської техніки.

 Бажаний досвід роботи в галузі сільського господарства не 
менше 1 року.
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 не менше 1 року на імпортній техніці.
 Відповідальність та порядність.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
(с. Жеребкове, Ананьївський р-н, Одеська обл.)

 Бажаний досвід роботи в галузі сільського господарства не 
менше 1 року.

 Наявність посвідчення водія категорій В, С, D, Е.
 Навики керування автобусом та машиною з причепом.
 Охайність та бажання працювати.

Контактні особи: Юрій Грабовський, тел. (050) 308-40-06; 
        Надія Постовик, тел.: (050) 308-39-68

«Зоря» (Кернел):
ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ВИРОБНИЦТВА 
(с. Лисича Балка, Катеринопільський р-н, Черкаська обл.)

 Професійно-технічна освіта.
 Наявність посвідчення тракториста категорій В, С, D, Е.
 Досвід роботи не менше 1 року на імпортній техніці.
 Відповідальність та порядність.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
(с. Лисича Балка, Катеринопільський р-н, Черкаська обл.)

 Бажаний досвід роботи в галузі сільського господарства не 
менше 1 року.

 Наявність посвідчення водія категорії В, С, D, Е.
 Навики керування автобусом та машиною з причепом.
 Охайність і бажання працювати.

Контактні особи: Іван Іваненко, тел.: (067) 504-10-92;
        Людмила Римар, тел.: (096) 963-33-09

«Пальміра» (Кернел):
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.

СТАРШИЙ ОХОРОННИК 
(група швидкого реагування)

 Основні завдання: охорона об’єктів, збереження майна та 
земельного банку підприємства.

 Повний соціальний пакет.

ДИСПЕТЧЕР 
(диспетчерська служба, м. Золотоноша, Черкаська обл.)

 Повна вища освіта.
 Ненормований робочий день, повний соціальний пакет.
 Здійснення дистанційного контролю через ПК за роботою с/г 

техніки.
 Контроль технічного стану GPS-обладнання.

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

КВIТЕНЬ-ПЕРВОЦВIТЕНЬ
 1 квітня – Дарії та Хризанта

У перший день квітня мають зійти остан-
ні сніги. Раніше спостерігали: якщо 
вода, стікаючи, шумить, трави будуть 
густі, якщо тече тихо — кволі. За народ-
ною мудрістю, «Якщо Хризант погідний, 
буде рік дорідний».

 2 квітня — Фотинії Самарянки

Уродженка Самарії, Фотинія сповід-
увала християнство. Померла у 66 ро-
ці. Колись, випивши смертоносне зілля, 
яке прийняла від волхвів разом із ре-
штою християнських угодниць, Фотинія 
залишилася живою, ба навіть лікувала 
від усяких хвороб, зокрема стала ціли-
телькою від пропасниці.

 3 квітня — Фоми

Сьогодні вшановується пам’ять Фо-
ми — Константинопольського патрі-
арха, який помер у 610 році. За життя 
обіймав одну з головних церковних 
посад — сакелларія, тобто хранителя 
скарбів.

 4 квітня — Василя Теплого

У малоазійському місті Анкіра (сучасна 
столиця Туреччини Анкара) жив пресві-
тер, якого в 363 році за проповідування 
християнства кинули до в’язниці, де 
Василю простромили тіло розпеченим 
залізом. У народі святого шанують під 
іменем Теплого, оскільки, за спостере-
женнями, цієї пори відчувається прихід 
справжньої весни.

 6 квітня — Захарія та Якова

Назва дня пов’язна з іменами ченців, що 
свого часу здійснили багато подвигів в 
ім’я Христа. У народі напівжартома при-
казували: «На Захарія і Якова весна буде 
ніякова». Спостерігайте, якою буде ніч: 
теплою — значить, на добру весну, хо-
лодною — весна буде «ніякова».

 7 квітня — Благовіщення

За традицією, це чи не найбільше вес-
няне свято. Його мотивом служать 
євангельські розповіді про добру звіст-
ку (благу вість) діві Марії від Архангела 
Гавриїла про те, що вона народить Сина 
Божого, зачатого Святим Духом. Селя-
ни до цього свята ставилися з особли-
вою пошаною, оскільки вважали, що Бог 
у цей день благословляє всі рослини, а 
відтак братися за будь-яку роботу — ве-
ликий гріх. Мовляв, навіть пташки на 
Благовіщення не в’ють гнізда. За спо-
стереженнями, «Яка погода на Благо-
віщення — така й на Великдень».

 8 квітня — Благовісника архангела 

Гавриїла

Святий вважається покровителем блис-
кавиць, тому люди здавна намагалися 
всіляко його вшанувати, аби той не спа-
лив хати та хліби. Натомість примовля-
ли: «Грім і блискавка землю будять, щоб 
прокидалася, бо вже весна». Незважа-
ючи на це, люди вірили, що все, наро-

джене в цей день, не буде благовісним, 
тобто здоровим і щасливим.

 9 квітня — Мотрони-Настовиці, 

Вербна Неділя

День присвячено пам’яті мучениці Мо-
трони Солунської. За однією з версій її 
називають Настовицею, оскільки цього 
дня колись сходили останні сніги —
наст. За іншою — о цій порі повертають-
ся чайки, які в деяких місцевостях звуть-
ся настовицями. Не дарма примов-
ляють: «Мотря вийшла з хати пташок 
зустрічати» — до Мотрони злітаються 
всі ранні птахи.
Цього року на 9 квітня припадає також 
Вербна неділя — Вхід Господній в Єру-
салим. Це велике свято. У Біблії опо-
відається, як Ісус в’їжджав до Єрусали-
ма на віслюкові, а люди встеляли йому 
шлях пальмовим гіллям. У нас натомість 
заведено святити вербу, якій припису-
ються магічні властивості.

 10 квітня — Євстратія Печерсь-

кого

Святий жив у ХІ ст. в Києві. Походив з 
багатої родини, проте продав будинок, 
роздав багатство й пішов у ченці Києво-
Печерського монастиря. Під час навали 
половців разом з іншими був узятий у 
полон та проданий іудеям у Крим. На 
Великдень Євстратій, подібно до Ісуса, 
був розіп’ятий за непохитність у вірі. 
Похований у Печерському монастирі у 
Ближніх печерах завдяки християнам, 
що привезли його на батьківщину.

 14 квітня — Марії Єгипетської

За переказами, Марія народилася в 
Єгипті у першій половині VI ст. Рано по-
кинувши батьків і рідний дім, 12-річна 
дівчина вирушила в Олександрію, де 
занурилася в розпусту. Займаючись грі-
ховним ремеслом, дівчина почула голос 
із неба, який пообіцяв, що вона віднайде 
спокій, якщо перейде Йордан. Так Марія 
і вчинила, прирікши себе на самотність 
у пустелі, де провела ледь не півстоліт-
тя. Відтак у народі Марію Єгипетську 
вважають заступницею від пристрасті й 
розпусти.

 16 квітня — Микити-Водопола

Сповідник християнської віри жив у 
VIII-IX ст. в Мідікійському монастирі. 
Народна назва пов’язана з числен-
ними водопіллями, тобто повеня-
ми, які й спостерігаються о цій порі. 
За легендами, на Миколи-Водополи в 
озерах і ріках прокидаються водяники.

 17 квітня — Йосипа

Йосип Піснетворець — чернець ІХ ст.,
що є автором покаянних гімнів та пісень, 
які й донині виконуються під час бого-
служінь. За народним спостереженням, 
у день Йосипа починають повертатися 
журавлі, зачинають свої співи цвіркуни.

 18 квітня — Феодула Теплого

Назва походить від імені мученика 
Феодула, який у 303 році був страче-
ний за проповідування християнського 
віровчення. Народне ймення — Теп-
лий — пов’язане з тим, що на Феодула 
дмуть теплі вітри. «Прийшов Федул —
теплий вітер подув». А якщо йде дощ, 
значить, то «Федул губи надув».

 20 квітня — Килини

Мученик Акулина у 310 році в числі 
200 римських воїнів був страчений за 
приналежність до християнської віри. 
У народі побутує жіночий варіант іме-
ні святого: Килина. Ймовірно, звідси 
й прислів’я: «Дощ на Килини — добра 
калина».

 24 квітня — Антипа-Водопола

Антип був єпископом Пергама — одно-
го з найвизначніших центрів елліністич-
ного світу. Ісус згадує цього святого як 
свого свідка. Ще за життя чоловік про-
славився чудесами, серед яких — зці-
лення, тому й сьогодні до нього зверта-
ються в молитві, аби вилікувати глухоту, 
головний та зубний біль тощо. За пере-
казами, Антипа сплили в храмі Артеміди 
у І ст. Сьогодні селяни кажуть: «Антип 
воду розпустив», бо близько цього дня 
починаються інтенсивні розливи рік.

 26 квітня — Фомаїди Єгипетської

Жила свята у V ст. За розповідями, по-
страждала від свекра, що домагався її. 
Фомаїда вирішила, що краще померти, 
ніж знехтувати вірністю чоловіку. У наш 
час до єгипетської угодниці звертають-
ся з молитвою, аби вберегти себе та 
близьких від розпусних бажань.

 27 квітня — Мартина-Лисогона

Йдеться про Папу Римського, який 
скликав Латернський собор із 150 єпис-
копів. На соборі розглядалося питання 
про дві волі Ісуса Христа — божественну 
та людську. А в народі побутує повір’я, 
що на святого Мартина лисиці, пересе-
ляючись у нові нори, стають легкою здо-
биччю для мисливців, адже на хвостатих 
нападає сліпота.

 29 квітня — Іллінсько-Чернігівської 

ікони Богоматері

За церковною легендо, в ХІ ст. поблизу 
Чернігова на ялині з’явився образ Божої 
Матері, осяяний промінням. Після цього 
знамення син Ярослава Мудрого — Свя-
тослав — заснував Єлецький монастир. 
Пізніше на честь пророка Іллі було спо-
руджено храм, у якому й перебувала 
ікона. На ній зображено Божу Матір, яка 
сидить серед ялинового віття й тримає 
на руках немовля.

 30 квітня — Зосими-Бджоляра

Святий Зосима походив із села Толвуї, 
що в Новгородській землі. Його вважа-
ють покровителем бджіл, яким він за 
життя приділяв багато уваги, і, звичай-
но, бджолярів. У цей день власники ву-
ликів тричі обходили пасіки зі страсною 
свічкою, свяченою водою та молитвою-
заклинанням, аби бджоли могли вбе-
регтися від усіх напастей.


