
стор.

4-5

стор.
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ЛIТЕРАТУРНА СТУДIЯЛIТЕРАТУРНА СТУДIЯ
На адресу редакції газети «У кожен 

двір» приходить чимало листів 
від жителів підопічних сіл компанії 

Кернел з усіх куточків України — 
ЗІ СЛОВАМИ ПОДЯКИ ЗА ДОБРІ 

СПРАВИ, які кернелівці роблять 
з думкою про село і його 

мешканців. Пропонуємо Вашій 
увазі зразки творчості наших 

найменших читачів.

стор.

6
стор.

3

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 12 (175)
14 квiтня 2017 р.

Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел»

Громада Лебедівської сільра-
ди (Харківщина) ефективно 

співпрацює з підприємством 
«МРІЯ» (КЕРНЕЛ) І БФ «РАЗОМ 

З КЕРНЕЛ». За кілька місяців се-
лянам вдалося реалізувати чимало 

важливих проектів, серед них 
встановлення 10 вікон у приміщенні 

клубу. Компанія направила на цю 
справу понад 49 тис. грн.

СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИЗ ДУМКОЮ ПРО ДIТЕЙ
Нещодавно у школі села 

Денисівки (Оржицький р-н,
Полтавська обл.) було 

оновлено комп’ютерну техніку. 
Зокрема, ЗА ФІНАНСОВОГО 

СПРИЯННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

«ВИШНЕВЕ-АГРО» (КЕРНЕЛ) 

ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» 

сюди придбано новий ПК 
та принтер.

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
Розрахунок вартості приготування паски на Великдень 2017 року.

 ВИЗНАННЯ

Телефон гарячої лiнiї

0-800-50-10-59

Свої зауваження та 
пропозицiї надсилайте 

на адресу: 
01001, м. Київ, а/с 50, 

та на e-mail: 
u-kozhen-dvir@ukr.net

з примiткою 
«У кожен двiр»;

тел. (044)  461-88-65

ЛIГА ЧЕМПIОНIВ АГРОБIЗНЕСУ КЕРНЕЛ: 
НАГОРОДЖЕНО НАЙКРАЩИХ АГРАРIЇВ РОКУ

Щодня працiвники компанiї Кернел доводять, що нiколи не слiд зупинятися на досягнутому. 

Бути флагманом галузi та прикладом для наслiдування — саме цi правила лежать в основi всiх 

кернелiвських перемог. 16 березня в Нацiональному спортивному комплексi «Олiмпiйський» 

(м. Київ) втретє пройшла церемонiя нагородження «Лiга чемпiонiв Агробiзнесу Кернел — 2016», 

на якiй вiдзначають  найкращих механiзаторiв, агрономiв, тваринникiв, iнженерiв 

агропiдприємств Компанiї з усiєї країни. Як це було — читайте на шпальтах видання.

Інгредієнти Борошно Яйця Молоко Цукор
Масло 

вершкове
Родзинки Дріжджі

Сіль, лимон-
на цедра, 
прикраси

Паска

Потреба за 
рецептом, кг/шт.

1,0 5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,06 на свій смак вихід за 
рецептом 
2,1 кг, або 
три паски 
по 0,7 кг

Вартість 
однієї пас-
ки вагою 

0,7 кг
Споживча ціна, 
грн за 1 кг/шт. 

9,37 1,41 16,58 16,45 141,36 65,00 77,00 _

Вартість 
інгредієнта, грн

9,37 7,05 8,29 4,94 42,41 13,00 4,62 12,00 101,67 33,89

Використано інформацію Економічного дискусійного клубу, edclub.com.ua

Дорогi читачi!
Нарешті настала справжня весна. Час, 

коли ще більше хочеться творити, втілювати в 
життя найсміливіші задуми та плани, дарува-
ти посмішки й радість оточуючим, змінювати 
світ навколо. У сьогоднішньому номері газети 
«У кожен двір» ми вкотре переконаємося, що 
разом з компанією Кернел  можна здолати 
найскладніші вершини, стати кращими, при-
нести користь своїй країні, місту, селу.

Розпочнемо з чергових досягнень кер-
нелівських аграріїв. Відбулася традиційна це-
ремонія нагородження «Ліга чемпіонів Агро-
бізнесу Кернел — 2016». Компанія відзначила 
найкращих представників підприємств, які 
своєю щоденною працею доводять престиж-
ність та перспективність розвитку сільського 
господарства України. Цього разу на сцену 
за заслуженими нагородами піднялися понад 
півсотні кернелівців, у тому числі представники 
агропідприємств «Аршиця» (Кернел), «Україна» 
(Кернел), «Говтва» (Кернел), «Дружба» (Кер-
нел), «Мрія» (Кернел), «Краснопавлівський 
КХП» (Кернел), «Вишневе-Агро» (Кернел) та 
«Юнігрейн-Агро» (Кернел). Про них, їхні ви-
робничі результати та про сам захід читайте на 
шпальтах видання.

Тепер детальніше про соціальні проекти, 
які було реалізовано за сприяння Компанії та 
БФ «Разом з Кернел». За кошти підприємства 
«Вишневе-Агро» (Кернел) та Благодійного 
фонду для Крячківського НВК (Пирятинсь-
кий р-н, Полтавська обл.) придбано моро-
зильну камеру й пилосос, а для школи села 
Денисівка (Оржицький р-н, Полтавська обл.) —
комп’ютер та принтер. За фінансової підтримки 
підприємства «Юнігрейн-Агро» (Кернел) у шко-
лі села Броварки (Глобинський р-н, Полтав-
ська обл.) реалізовано проект із покращення 
якості харчування учнів. А «Краснопавлівський 
КХП» (Кернел) спільно з БФ презентували ви-
хованцям Яковлівського НВК (Лозівський р-н, 
Харківська обл.) сучасний принтер, сканер і 
ксерокс, а також електром’ясорубку й фото-
апарат.

Активно підтримували кернелівці й сільські 
заклади культури. Зокрема, завдяки коштам 
Компанії вдалося доукомплектувати музичну 
апаратуру для БК села Вищий Булатець (Лу-
бенський р-н,  Полтавська обл.) додатковим 
устаткуванням. Сучасне музичне обладнання 
з’явилося і в Будинку культури села Микола-
ївка (Лозівський р-н, Харківська обл.). Разом 
з цим у клубі села Лебедівка (Сахновщинський 
р-н, Харківська обл.) Компанія допомогла 
встановити десять сучасних металопластико-
вих вікон. Загальний бюджет витрат Кернел на 
проекти з підтримки культури в селах регіону в 
березні склав понад 100 тис. грн.

А ще підприємство «Мрія» (Кернел) до-
лучилося до благодійної акції зі збору гумані-
тарної допомоги для жителів Балаклійського 
району (Харківська обл.), які постраждали вна-
слідок пожежі та вибухів на складах боєприпа-
сів Міноборони. Акцію проведено за ініціативи 
Сахновщинської РДА. Керівництво району по-
дякувало Компанії за надання продуктів харчу-
вання — борошна, цукру.

Також ми підготували історії людей, які 
будують свою кар’єру в Кернел, розповіді про 
творчість пайовиків Компанії. Сподіваємося, 
що подана в газеті інформація стане цікавою 
та корисною для Вас.

Дякуємо, що Ви з нами! Всім 
миру, благополуччя, весни не 
лише на дворі, але й в серці!
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 БIЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ

Шановнi читачi! Протягом двох мiсяцiв, вiдповiдно до Ваших 

звернень, ми подавали на сторiнках газети iнформацiю про основи 

пiдприємницької дiяльностi, зокрема про те, як вiдкрити ФОП 

(фiзична особа — пiдприємець). Ми ознайомили Вас iз цим поняттям, 

розповiли про переваги та юридичнi аспекти такої форми ведення 

пiдприємницької дiяльностi,  про те, куди йти i якi документи подати, 

щоб зареєструвати ФОП. А також як стати на облiк у податковiй 

службi та правильно обрати систему оподаткування.

У сьогоднiшньому випуску ми 
завершуємо цикл публiкацiй 
на тему вiдкриття ФОП. Тому 

акцентуємо увагу на найбiльш важ-
ливих моментах.

Що таке ФОП?

ФОП, або фiзична особа — пiд-
приємець — це спрощена правова 
форма. Пiдходить для тих, хто тiльки 
розпочинає свiй бiзнес, дозволяє 
започаткувати власну справу, ма-
ючи невеликий стартовий капiтал. 
Вiдкрити ФОП може кожен грома-
дянин, який досяг 16-рiчного вiку та 
має офiцiйно зареєстроване мiсце 
проживання. Тобто оформлення 
ФОП здiйснюється за мiсцем реєс-
трацiї особи.

Скорочений план дiй

Якщо Ви вирiшили стати приват-

ним пiдприємцем, то:

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

ти (заповнена заява на проведення 
державної реєстрацiї фiзичної осо-
би — пiдприємця, паспорт, довiре-
нiсть — у разi якщо реєстрацiя ФОП 
здiйснюється через довiрених осiб).
2. Подаєте в податкову службу за-
яву про застосування спрощеної си-
стеми оподаткування в разi обрання 
єдиного податку (нагадаємо, що вiд 
вибору системи оподаткування за-
лежатиме розмiр податкiв, якi Ви 
сплачуватимете державi, а також 
чимало iнших документальних мо-
ментiв роботи).
3. Пiсля реєстрацiї платника єдино-
го податку подаєте запит про отри-
мання виписки з реєстру платникiв 
єдиного податку.
4. Через кiлька днiв (коли саме, 
слiд уточнити у Вашого iнспектора) 
забираєте виписку з реєстру плат-
никiв єдиного податку.
5. Реєструєте в податковiй службi 
книгу облiку доходiв або книгу облiку 
доходiв та витрат.

Реєстрацiю завершено!

 СПОЖИВАЧЕВI

ПОДОРОЖЧАННЯ
ПРОДУКТIВ 

ХАРЧУВАННЯ В БЕРЕЗНI
Цiна на продукти продовжила зростати 

з лютого, на її коливання в основному 

впливав фактор сезонностi, незмiнною 

залишилася тiльки вартiсть курятини. 

У березнi цiни продовжили 

пiдвищуватися. Вартiсть овочiв 

борщового набору, за винятком цибулi, 

зросла на 5%.

Рання весна та змiцнення гривнi поспри-
яли незначному зниженню цiн на цибулю та 
яблука — на 5% i 2% вiдповiдно. На яловичину 
та свинину цiна зросла на 5% i 4% вiдповiдно, 
однак слiд зазначити, що початок посту в кiнцi 
лютого iстотно скоротив попит на м’ясо. Вар-
тiсть продуктiв переробки збiльшилась унаслi-
док зростання виробничих витрат (пiдвищення 
тарифiв на електроенергiю) та скорочення про-
позицiї на ринку (для гречки та цукру). Експер-
ти заявляють i про пiдвищення вартостi олiї, 
цукру, гречки i хлiба в березнi ще на 4-6% —
пiд впливом змiни тарифiв на електроенергiю i 
скорочення рiвня запасiв. Що стосується про-
дукцiї тваринництва, то березень вiдзначиться 
зниженням цiн на 5-7%.

Динамiка споживчих цiн порiвняно з попереднiм

мiсяцем та роком

ПРИ РЕЄСТРАЦIЇ ФОП НАЙЧАСТIШЕ ЗАПИТУЮТЬ:

Пам’ятайте, кожен iз Вас має можливiсть вiдкрити власну справу, 

забезпечити добробут своєї родини та принести користь суспiль-

ству! Головне — впевнено крокувати до своєї мети!

— Чи потрiбна пiдприємцю печатка? 

— Вiдповiдно до закону приватний пiдприємець може мати печатку 
за бажанням.

— Чи обов’язково вiдкривати розрахунковий рахунок? 

— Вiдкриття рахунку в банку не є обов’язковим кроком при реєстрацiї 
пiдприємцiв.

— Кому потрiбен касовий апарат? 

— Касовий апарат необхiдний при розрахунках готiвкою: пiдприєм-
цям на загальнiй системi; пiдприємцям на спрощенiй системi Ii групи 
з доходом бiльше 1 млн грн на рiк (при роботi з готiвкою); пiдприєм-
цям на спрощенiй системi Iii групи з доходом бiльш нiж 1 млн грн на 
рiк (при роботi з готiвкою).

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

«Про Державний бюджет України на 2017 рiк» вiд 21.12.2016 

№ 1801-VIII та «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв 

України» вiд 06.12.2016 № 1774-VIII. З урахуванням норм цих законiв 

здiйснюватиметься пенсiйне забезпечення в 2017 роцi.

Згiдно зi статтею 28 Закону України «Про за-
гальнообов’язкове державне пенсiйне страхування» 
мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком встановлюється 
на рiвнi прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили 
працездатнiсть. 

Вiдповiдно до Закону «Про Державний бюджет 

України на 2017 рiк» прожитковий мiнiмум для 

зазначеної категорiї осiб становить:

 з 1 сiчня 2017 року — 1247 грн (з 1 сiчня мiнiмаль-
ний розмiр пенсiї за вiком не змiнюється, оскiльки вiн 
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 iз 1 травня та з 1 грудня 2017 року 
пiдвищуватиметься мiнiмальний розмiр пенсiї (крiм 
працюючих пенсiонерiв), обчислений вiдповiдно до 
статтi 28 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсiйне страхування» (у т. ч. пiдвищення 
до пенсiй за понаднормовий стаж).

Пенсiонерам, якi працюють (провадять дiяль-
нiсть, пов’язану з отриманням доходу, що є базою для 
нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соцiальне страхування), пiсля звiльнен-
ня з роботи або припинення такої дiяльностi пенсiя 
перераховуватиметься з урахуванням прожиткового 

мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, виз-
наченого законом на дату звiльнення з роботи або 
припинення такої дiяльностi.

Що стосується iнших пенсiйних виплат, надба-
вок i пiдвищень до пенсiї, якi встановленi у вiдсотках 
до прожиткового мiнiмуму, то вони також перера-
ховуватимуться зi збiльшенням прожиткового мiнi-
муму.

Зокрема, це:

 мiнiмальнi розмiри пенсiй за iнвалiднiстю учасни-
кам лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи;

 мiнiмальнi розмiри пенсiй шахтарям;
 мiнiмальнi пенсiйнi виплати особам з iнвалiднiс-

тю — учасникам лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорно-
бильськiй АЕС, щодо яких встановлено причинний 
зв’язок iнвалiдностi з Чорнобильською катастрофою, 
а також iнвалiдам вiйни та учасникам бойових дiй;

 пiдвищення до пенсiй ветеранам вiйни та жертвам 
нацистських переслiдувань;

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

 надбавки на утриманцiв вiдповiдно до Закону «Про 
пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової 
служби, та деяких iнших осiб»;

 пенсiйнi виплати вiдповiдно до Закону «Про пенсiї 
за особливi заслуги перед Україною».

2. Максимальний розмiр пенсiї

1. Мiнiмальний розмiр пенсiї

При цьому слiд зазначити, що затверджений Законом «Про Державний бюджет України на 2017 рiк» 

розмiр прожиткового мiнiмуму для непрацездатних осiб не вiдповiдає фактичному розмiру прожит-

кового мiнiмуму для непрацездатних осiб, який є майже вдвiчi вищим (у листопадi 2016 року — 

2389 грн). Тому прикiнцевими та перехiдними положеннями Закону «Про внесення змiн до деяких 

законодавчих актiв України» вiд 06.12.2016 р. № 1774-VIii Кабiнету Мiнiстрiв України доручено у 

тримiсячний строк iз дня набуття чинностi цим Законом опрацювати питання щодо пiдвищення со-

цiальних стандартiв у системi пенсiйного забезпечення.

При призначеннi пенсiй протягом 2017 року їхнiй 
максимальний розмiр (з урахуванням надбавок, пiдви-
щень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, 
пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї 
та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодав-

ством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям 
осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) 
збережено на рiвнi 2016-го: 10 740 грн. Цей розмiр не 
переглядатиметься у зв’язку зi збiльшенням прожит-
кового мiнiмуму з 1 травня та з 1 грудня 2017 року.
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ВIД САДОЧКА ДО ШКОЛИ З ДОБРИМИ СПРАВАМИ
Фактично в кожному номері газети «У кожен двір» ми розповідаємо про проекти, які реалізовуються за фінансової 

участі компанії Кернел та Благодійного фонду «Разом з Кернел» у школах і дитячих садочках, розташованих на 

території підопічних сіл Компанії. 

3
  З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ 

ДОВIДКА
Кернел — найбільша агро-

промислова Компанія в Україні 
та СНД. Кернел є ключовим ви-
робником і постачальником со-
няшникової олії на внутрішньому 
ринку, найбільшим українським 
експортером олії та шроту, а та-
кож основним експортером зер-
нових культур із Чорноморського 
регіону. Торговельні марки Кер-
нел: «Щедрий дар», «Стожар», 
«Чумак Домашня», «Чумак Золо-
та». Кернел щороку підтверджує 
незаперечне лідерство за всіма 
напрямками діяльності в регіонах 
присутності та світових рейтин-
гах. З 2007 року акції Компанії тор-
гуються на Варшавській фондовій 
біржі. У 2011 році IPO Кернел було 
визнано найкращим у країнах 
Центральної та Східної Європи за 
всю історію цієї біржі. У 2015-му
Кернел — найкраща іноземна 
Компанія серед країн Централь-
ної та Східної Європи.

З 2010 року Кернел актив-
но розвиває аграрний напрямок 
діяльності — сільгоспвиробницт-
во. Сьогодні майже 400 тис. га 
родючої землі обробляють до-
свідчені фахівці з використанням 
інноваційних технологій і най-
кращої сучасної техніки. З того ж 
часу проводиться тісна співпраця 
з громадами сіл та малих міст на 
території присутності агропідпри-
ємств Кернел. Основна мета —
фінансово-матеріальна підтрим-
ка громадських ініціатив, соці-
альної сфери населених пунктів 
задля підвищення рівня життя та 
добробуту населення. У 2013 році 
всі соціальні ініціативи Компанії 
об’єднали в програму підтримки 
територіальних громад «Разом 
з Кернел». Для реалізації цієї 
програми агропідприємства Ком-
панії створили однойменний Все-
український Благодійний фонд 
«Разом з Кернел».

У Полтавській області Ком-
панія обробляє понад 90 тис. га 
землі в Зіньківському, Котелевсь-
кому, Чутівському, Решетилівсь-
кому, Кобеляцькому, Новосан-
жарському, Козельщинському, 
Глобинському, Гребінківському, 
Пирятинському, Чорнухинсько-
му, Кременчуцькому, Лубенсько-
му, Семенівському, Оржицькому 
районах та представлена під-
приємствами «Вишневе-Агро», 
«Юнігрейн-Агро», «Говтва», 
«Україна», АФ «Аршиця». На Хар-
ківщині Кернел обробляє понад 
30 тис. га землі в Лозівському, 
Первомайському, Сахновщинсь-
кому, Кегичівському, Нововодо-
лазькому, Красноградському та 
Балаклійському районах області 
(підприємства «Мрія», «Красно-
павлівський КХП»). У Сумській 
області інвестор представлений 
підприємством «Дружба», що об-
робляє поля у Великописарівсь-
кому районі області. На вказані 
підопічні території поширюються 
й соціальні програми Благодійно-
го фонду.

та учнівського колективів дякую Кернел за такий 
потрібний подарунок!»

КОМЕНТАР 

Катерина Федорівна Куштим, голова Яковлівської сільради 

«Навряд чи хто сперечатиметься з тим, що сьо-
годні сільська освіта має чимало потреб. Звісно, 
місцева влада та громада за підтримки спонсорів 
і благодійників робить усе можливо для того, щоб 
школа була забезпечена найнеобхіднішим. Адже 
саме ми, дорослі, повинні гарантувати дітям до-
стойні умови навчання та виховання вже сьогодні. 
У березні орендар земель сільради підприємство 
«Краснопавлівський КХП» (Кернел) спільно з БФ 
«Разом з Кернел» презентували нашому НВК су-
часний принтер, сканер і копіювальний апарат 
(мультифункціональний пристрій), а також елек-
тром’ясорубку та фотоапарат. Крім того, пред-
ставники Компанії завжди вітають учнів школи з 
новорічно-різдвяними святами, а наші першо-
класники до Дня знань отримують від кернелівців 
набори канцелярського приладдя. Аграрії нада-
ють значиму підтримку у благоустрої сільських 
територій, обкошуванні узбіч, ліквідації сміттє-
звалищ. Хочу подякувати Кернел за небайдужість 
до життя громади та проблем сільради».

Вихованці Крячківського НВК (Пирятинський р-н, Вихованці Крячківського НВК (Пирятинський р-н, 

Полтавська обл.) дякують підприємству «Вишневе-Агро» Полтавська обл.) дякують підприємству «Вишневе-Агро» 

(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за нову морозильну камеру (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за нову морозильну камеру 

та пилососта пилосос

Завдяки коштам від Кернел у школі села Денисівка Завдяки коштам від Кернел у школі села Денисівка 

(Оржицький р-н, Полтавська обл.) з’явився сучасний комп’ютер і принтер(Оржицький р-н, Полтавська обл.) з’явився сучасний комп’ютер і принтер

Підприємство «Краснопавлівський КХП» (Кернел) та Підприємство «Краснопавлівський КХП» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел» спрямували кошти на придбання БФ «Разом з Кернел» спрямували кошти на придбання 

принтера, електром’ясорубки та фотоапарата для принтера, електром’ясорубки та фотоапарата для 

Яковлівського НВК (Лозівський р-н, Харківська обл.)Яковлівського НВК (Лозівський р-н, Харківська обл.)

Сьогодні пропонуємо Вашій увазі чергову 
порцію добрих справ Кернел, реалізова-
них з думкою про підростаюче покоління. 

Зокрема, йдеться про придбання комп’ютерного 
обладнання у школу села Денисівка (Оржиць-
кий р-н, Полтавська обл.), морозильної камери 
й пилососа у Крячківський навчально-виховний 
комплекс (Пирятинський р-н, Полтавська обл.), 
а також принтера, електром’ясорубки та фото-
апарата для навчального закладу села Яковлів-
ка (Лозівський р-н, Харківська обл.). Крім того, 
Кернел спрямував кошти на придбання продуктів 
харчування для учнів Броварківської школи (Гло-
бинський р-н, Полтавська обл.). Бюджет витрат 
Компанії склав понад 35 тис. грн. Детальніше — у 
коментарях.

КОМЕНТАР 

Інна Володимирівна Лонська, директор Крячківського НВК

«Згідно з санітарним регламентом для шкіл і ди-
тячих садочків, який був прийнятий цього року, 
продукти харчування повинні зберігатися у відпо-
відних умовах, мається на увазі наявність моро-
зильного обладнання у харчоблоках навчальних 
закладів. У харчоблоці нашого НВК, де наразі 
виховується 22 дитини (дошкільнята та учні по-
чаткових класів), донині обходилися холодильни-
ком. Проте, відповідно до нових правил, з’явила-
ся необхідність і в морозильній камері. Придбати 
її нам допомогло підприємство «Вишневе-Агро» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Крім цього, за 
кошти Компанії ми купили ще й пилосос. Дуже 
вдячні кернелівцям за таку важливу підтримку, і 
хоча це перший досвід співпраці з аграріями, ми 
переконані, що він стане гарним стартом для по-
дальшого співробітництва».

КОМЕНТАР 

Світлана Григорівна Семенченко, 
директор Броварківської ЗОШ

«Для того щоб покращити якість харчування в 
нашій школі, де наразі навчається 125 діток, 
ми спільно з підприємством «Юнігрейн-Агро» 
(Кернел) та місцевою торговельною мережею, 
уклавши тристоронню угоду, розпочали реаліза-
цію відповідного проекту. Усі необхідні продукти 
харчування — крупи, борошно, макаронні виро-
би — ми замовляли в магазині, а оплату за них 
здійснювали кернелівці. Вважаю, що це гарна 
практика, оскільки в більшості сільських шкіл хар-
чування учнів молодших класів здійснюється з 
місцевого бюджету, а старшокласників — із бать-
ківських коштів. Тому така допомога від Компанії 
знадобилася б більшості сільських закладів. Дя-
куємо Кернел за розуміння та підтримку».

КОМЕНТАР 

Валерій Миколайович Пасішніченко, 
директор Денисівської ЗОШ 

«Нещодавно за фінансового сприяння підпри-
ємства «Вишневе-Агро» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» ми змогли частково оновити комп’ютер-
не обладнання в школі. Йдеться про придбан-
ня ПК та принтера. Справа в тому, що в нашому 
кабінеті інформатики всі машини застарілого 
зразка, заняття на них проводяться уже понад 
сім років. На деяких відсутні потрібні для навчан-
ня програми. Додам, що курс інформатики у нас 
розпочинається з першого класу. Тому наявність 
сучасного комп’ютера, хоча б одного, дасть шко-
лярам можливість краще оволодіти навчальною 
програмою. Від себе особисто, від педагогічного 
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  ВИЗНАННЯ

ЛIГА ЧЕМПIОНIВ АГРОБIЗНЕСУ КЕРНЕЛ:  
Щодня аграрiї компанiї Кернел доводять, що нiколи не 

потрiбно зупинятися на досягнутому результатi. Бути 

флагманом галузi та прикладом для наслiдування – саме 

цi правила лежать в основi усiх  кернелiвських перемог.

16 березня в Нацiональному спортивному комплексi «Олiмпiйський» (м. Київ) втретє 
пройшла церемонiя нагородження «Лiга чемпiонiв Агробiзнесу Кернел-2016». На 
нiй вiдзначають найкращих механiзаторiв, агрономiв, тваринникiв, iнженерiв агро-

пiдприємств Компанiї з усiєї країни. Саме вони — тi люди, якi по праву можуть носити зван-
ня Чемпiонiв. Адже вони рухають Україну та свiт уперед, створюють новий зразок ведення 
сiльського господарства. Цього дня за своїми заслуженими нагородами на сцену пiднялися 
понад пiвсотнi кернелiвцiв. Перед аудиторiєю виступили представники Топ-менеджменту 
Кернел. А гарний настрiй гостям  своїми вокальними, музичними й танцювальними номера-
ми дарували талановитi дiти працiвникiв Компанiї.

ЄВГЕН ОСИПОВ, Директор Агробiзнесу Кернел

— Третя «Лiга чемпiонiв Агробiзнесу» невипадково пройшла на головнiй спортивнiй 
аренi України — НСК «Олiмпiйський». Це мiсце особливо пiдкреслює досягнення на-
шого колективу та кожного окремого спiвробiтника. Успiшне завершення сезону-2016 
стало можливим завдяки команднiй роботi. Кластери, Київський офiс, функцiональнi 
пiдроздiли — всi ми зарядженi однiєю iдеєю, всi маємо амбiцiї бути найкращими, тому 
своєю дiяльнiстю кожного разу пiдтверджуємо це прагнення. Якщо говорити мовою 
цифр, минулого року середня врожайнiсть кукурудзи склала 9 т/га у залiку, на кращих 
полях ми мали 15 т/га. Середня врожайнiсть соняшника — 3 т/га, озимої пшеницi — 
5,9 т/га, на окремих полях — до 10 т/га, сої — 2,8 т/га, на кращих полях — бiльше 
4 т/га. Сьогоднi Агробiзнес демонструє високi показники, однак у нас є ресурси для 
досягнення ще вищих результатiв.
У чому ж полягає секрет нашого успiху? По-перше, у злагодженостi команди. По-дру-
ге, у використаннi iнновацiйних пiдходiв. Я точно можу сказати, що зараз Кернел пере-
буває на пiку iнновацiй, випереджає час i серйозно вирiзняється серед iнших агро-
компанiй. У кластерах уже впроваджено ряд високотехнологiчних проектiв iз точного 
землеробства: GPS-керована система вiдбору ґрунтових проб, повний агрохiмiчний 
аналiз ґрунтiв, локальне внесення добрив, супутниковий монiторинг, картографування 
врожайностi, автоматизацiя облiку, власний науково-дослiдницький центр тощо. Зви-
чайно, коли згадуєш i аналiзуєш пройдений шлях, охоплює вiдчуття неабиякої гордостi. 
Проте попереду у нас ще бiльше перемог. I цей шлях обов’язково буде пов’язаний з 
iнновацiями, зi змiнами, до яких ми вже готовi i впевнено наближаємось кожного дня!

НАТАЛЯ ХВОСТОВА, Директор з персоналу та комунiкацiй Кернел

— Доля посмiхається тим, хто наполегливо й самовiддано крокує до мети. Саме такi 
люди працюють на пiдприємствах Кернел. I саме тому Компанiя досягає неймовiрних 
показникiв i успiхiв. Менi приємно, що церемонiя нагородження «Лiга чемпiонiв Агро-
бiзнесу» стала щорiчною подiєю, якої ми чекаємо не менше традицiйних свят. Це чудо-
ва нагода розповiсти про результати, яких вдалося досягти протягом року, нагородити 
найкращих, отримати заряд енергiї та натхнення для ще бiльших звершень у новому 
сезонi.
Я хочу, щоб ми й надалi зосереджувалися на команднiй роботi. Взаємодопомога, пiд-
тримка, повага, довiра — це особливi риси, властивi нашому колективу. Ми прагнемо 
щороку ставати ще кращими, продуктивнiшими, успiшнiшими. Ми плануємо й реалiзо-
вуємо стратегiчнi проекти, якi творять майбутнє нашої компанiї та, водночас, майбутнє 
України!

КОМЕНТАРI ТОП-МЕНЕДЖМЕНТУ:

Віктор 
Михайлович 
Тиква

 Нагорода: Чемпіон 
за врожайністю. Горох

 Стаж роботи: біль-
ше 9 років

 Основна команда: 7 осіб
 Результат: горох: площа 1065,49 га, 

врожайність — 3,28 т/га
Думки з приводу

«Робота для мене — це самореалізація, 
заробіток, усвідомлення того, що ти своєю 
працею приносиш користь, а значить — ти 
затребуваний.
Перемога приходить тоді, коли ти навіть у 
найскладнішій ситуації бачиш позитив, на-
лаштовуєшся на гідний результат і впевнено 
йдеш до поставленої мети.
Успіх — це можливість плідно працювати, 
приносити користь оточуючим і забезпечу-
вати благополуччя своєї родини».

Володимир 
Миколайович 
Олексенко

 Нагорода: Чемпі-
он за врожайністю. 
Кукурудза

 Стаж роботи: по-
над 5 років

 Основна команда: 3 особи

ВУСТАМИ ЧЕМПIОНIВВУСТАМИ ЧЕМПIОНIВ
 Результат: кукурудза: площа 820,71 га, 

врожайність — 10,51 т/га
Думки з приводу

«Робота для мене — це певна частина 
життєвого шляху, яку я сам собі окреслив 
власною натхненною працею. 
Дякую Керівництву Кернел за те, 
що повірило в мене, молодого 
спеціаліста, і в те, що я зможу обійняти ке-
рівну позицію та показати високий резуль-
тат роботи.
Перемога — це завжди результат 
спільної праці, про яку б сферу життя не 
йшлося. У нашому випадку перемога — це 
заслуга кожного з працівників підприєм-
ства.
Успіх у агровиробництві залежить тільки від 
командної роботи. Коли ми разом з коле-
гами маємо одну мету, зацікавлені в тому, 
щоб бути лідерами, тоді втілюються в життя 
навіть найскладніші плани».

Олександр 
Валерійович 
Косик

 Нагорода: Чемпіон 
за врожайністю. 
Соняшник

 Стаж роботи: 
4 роки

 Основна команда: 3 особи
 Результат: соняшник: площа 1806,93 га, 

врожайність — 3,08 т/га
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  НАГОРОДЖЕНО НАЙКРАЩИХ АГРАРIЇВ РОКУ
ЗНАЙОМТЕСЯ, ГОРДIСТЬ АГРОБIЗНЕСУ КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ

ПОЛТАВЩИНА, СУМЩИНА, ХАРКIВЩИНА!

Думки з приводу

«Робота для мене — це перспектива май-
бутнього, можливість побудувати достойну 
кар’єру. Тому працюю відповідально, з по-
вною віддачею. Тут стають у пригоді досвід 
і поради старших колег, а також щоденне 
удосконалення знань та умінь.
Перемогу завжди здобуває той, хто знає, 
чого хоче, бачить шлях досягнення своєї 
мети та знаходить у собі сили реалізувати 
задумане. А коли поруч однодумці, колеги, 
які розуміють і підтримують вас, перемога 
прийде вдвічі швидше.
Успіх — це коли впевнено крокуєш життям, 
коли не зупиняєшся на півдорозі, не боїшся 
змін та перешкод».

Олександр 
Іванович 
Остапець

 Нагорода: Чемпі-
он за врожайністю. 
Кукурудза

 Стаж роботи: по-
над 6 років

 Основна команда: 2 особи
 Результат: кукурудза: площа 2891 га, 

врожайність — 10,2 т/га
Думки з приводу

«Робота для мене — велике задоволення, 
особлива частина життя. Коли бачиш засія-
не поле з гарними сходами, коли збираєш 
високі врожаї та водночас розумієш, що ти 
вклав у цю справу частинку себе, — ось най-
більша винагорода.
Перемога — це, як на мене, найвища схо-

динка твоїх досягнень. Адже щодня ми ста-
вимо перед собою цілі, досягаємо їх і тоді 
піднімаємо планку ще вище. Наприклад, 
якщо вчора моя мета була отримати врожай 
кукурудзи понад 10 т/га, то завтрашнє за-
вдання, зрозуміло, буде складнішим.
Успіх — це коли йдеш по життю цілеспрямо-
вано й ведеш за собою однодумців, колек-
тив. Головне тут — мати єдину мету, спільне 
бачення того, як її досягнути. Себе я вважаю 
успішним, бо знайшов справу, яку люблю, і 
займатися якою в мене виходить».

Володимир 
Якович В’юн

 Нагорода: Чемпіон 
за врожайністю. Соя

 Стаж роботи: понад 
2 роки

 Основна команда: 
3 особи

 Результат: соя: площа 871,36 га, вро-
жайність — 3,34т/га
Думки з приводу

«Робота для мене — це можливість розвива-
тися, досягати нових цілей, мати стабільний 
дохід для родини, а ще — отримувати новий 
досвід.
Перемога — це спільний результат колек-
тиву, адже правду кажуть: «один у полі не 
воїн».
Успіх — це якісне поєднання усіх сфер життя: 
улюбленої роботи, дружньої родини, вірних 
друзів. Це коли ти почуваєшся щасливим, 
плануєш, мрієш, втілюєш у реальність свої 
задуми».

НОМIНАЦIЯ ЧЕМПIОН ПОСАДА ПІДПРИЄМСТВО

Найкращий 

механізатор з посіву 

просапних культур

Сергій Васильович 

Демченко

Тракторист-машиніст 
с/г виробництва

«Аршиця» 
(Кернел)

Чемпіон за 

врожайністю. Озима 

пшениця

Юрій Іванович 

Задорожній
Провiдний агроном

«Аршиця» 
(Кернел)

Віктор Іванович 

Шульга
Провiдний агроном

«Вишневе-Агро» 
(Кернел)

Чемпіон за 

врожайністю. 

Кукурудза

Володимир 

Миколайович 

Олексенко

Головний агроном, 
учасник програми 

«Кернел Шанс»
«Дружба» (Кернел)

Олександр Іванович 

Остапець
Головний агроном

«Вишневе-Агро» 
(Кернел)

Чемпіон за 

врожайністю. 

Соняшник

Олександр 

Валерійович Косик

Провідний агроном, 
учасник програми 

«Кернел Шанс»

«Аршиця» 
(Кернел)

Сергій Вікторович 

Прокопов
Провідний агроном

«Юнігрейн-Агро» 
(Кернел)

Чемпіон за 

врожайністю. Соя

Анатолій Іванович 

Гончаренко
Провідний агроном «Говтва» (Кернел)

Володимир Якович 

В’юн
Провідний агроном

«Юнігрейн-Агро» 
(Кернел)

Чемпіон за 

врожайністю. Горох

Віктор Михайлович 

Тиква
Провiдний агроном «Мрія» (Кернел)

ЗА ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНЖЕНЕРНОЇ СЛУЖБИ

Відзнаку в даній номінації отримали інженерні служби підприємств «Україна» (Кернел), 
«Говтва» (Кернел), «Аршиця» (Кернел), « Дружба» (Кернел), «Вишневе-Агро» (Кернел), 

«Юнігрейн-Агро» (Кернел), «Мрія» (Кернел), «Краснопавлівський КХП» (Кернел).
За нагородою на сцену піднялися: Юрій Подолян, Керівник Інженерної служби кластеру 

«Полтава Південь» компанії Кернел, Віталій Панкевич, заступник директора з виробництва 
кластеру «Полтава Захід» компанії Кернел та Олександр Труш, Керівник інженерної служби 

Харківського кластеру компанії Кернел.

ОСОБЛИВА ВІДЗНАКА — НАЙКРАЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ У ТВАРИННИЦТВІ

Нагороду в номінації отримала молочнотоварна ферма села Почаївка 
(Гребінківський р-н, Полтавська обл.)

По відзнаку на сцену виходив Керівник регіонального управління «Повстинагроальянс» 
(Кернел) Анатолій Лисенко.
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

МУЗИЧНА АПАРАТУРА 
ДЛЯ ДОЗВIЛЛЯ СЕЛЯН

  ДОБРІ СПРАВИ

ЗБIР ГУМАНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ЖИТЕЛIВ БАЛАКЛIЙСЬКОГО РАЙОНУ
За ініціативи Сахновщинської районної державної адміністрації (Харківська обл.) у березні організовано збір 

гуманітарної допомоги мешканцям Балаклійського району, які постраждали внаслідок пожежі та вибухів на складах 

боєприпасів Міноборони.

Кервіництво адміністрації звернулося до представників  сільгосп-
підприємств району з ініціативою надати благодійну допомогу 
продуктами харчування, продовольчими товарами, засобами гі-

гієни, медикаментами, будівельними матеріалами. 30 березня Іван Ко-
тула, голова РДА, особисто відвідав Балаклею та передав гуманітарну 
допомогу.

До благодійної акції долучилося й підприємство «Мрія» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел». Кернелівці передали для балаклійців продукти 
харчування — борошно та цукор на суму понад 9 тис. грн.

Сахновщинська районна державна адміністрація висловлює щиру 
подяку керівникам сільгосппідприємств, які відгукнулися та взяли 
участь у акції, зокрема особисто директору «Мрія» (Кернел) Юрію Кон-
дратенку.

Підприємство «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» взяли участь Підприємство «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» взяли участь 

у благодійній акції з надання гуманітарної допомоги жителям Балаклеї (Харківська обл.)у благодійній акції з надання гуманітарної допомоги жителям Балаклеї (Харківська обл.)

Уже сім років громада Миколаївської сільради (Лозівський р-н, 

Харківська обл.), особливо молодь і талановиті жителі, які беруть активну участь 

у художній самодіяльності при сільському Будинку культури, мріяли про якісну 

музичну апаратуру.

Це бажання допомогли 
здійснити підприєм-
ство «Мрія» (Кернел) 

та Благодійний фонд «Разом 
з Кернел», виділивши понад 
49 тис. грн на придбання 
сучасного музичного облад-
нання.

Ольга Миколаївна Авра-
менко, очільниця сільради, 
пригадує, як донині обходи-
лися без устаткування.

— У 2010 році у нас був 
музичний центр, який згодом 
викрали зловмисники, потім —
звичайні колонки, які відпра-

цювали свій ресурс, — комен-
тує наша співрозмовниця. — 
А ось тепер завдяки підтрим-
ці Кернел ми отримали все 
необхідне для проведення 
концертів, народних гулянь і 
дискотек: колонки, мікшер-
ний пульт, підсилювачі, мі-
крофони.

За словами Ольги Авра-
менко, саме кернелівці за-
вжди підтримують ініціативи 
жителів села, допомагають у 
благоустрої.

— Завдяки підтримці 
Компанії ми замінили вікна в 

дитячому садочку, а ще агра-
рії направляють фінанси на 
оздоровлення учнів (зокре-
ма, на організацію діяльності 
пришкільних літніх таборів). 
Важливою є допомога в роз-
чистці доріг від снігу тощо, —
підкреслює голова села. —
Безперечно, без таких по-
мічників, як Кернел, нашим 
селам жилося б непросто, 
тому дякуємо за те, що не 
залишають поза увагою наші 
звернення. Хочу побажати 
Компанії процвітання, а всім 
нам — миру та благополуччя.

З НОВИМИ ВIКНАМИ!З НОВИМИ ВIКНАМИ!
Останнім часом громада Лебедівської 

сільради (Сахновщинський р-н, 

Харківська обл.) не може натішитися 

співпрацею з підприємством «Мрія» 

(Кернел) та Благодійним фондом «Разом 

з Кернел».

Голова сільради Ірина Леонтіївна Гор-
бацька стверджує, що з приходом но-
вого керівника, Юрія Анатолійовича 

Кондратенка, село та його мешканці справді 
відчули підтримку з боку Кернел.

— За кілька місяців нам вдалося втілити 
в життя чимало важливих проектів, — на-
голошує очільниця сільради. — Серед них і 
встановлення десяти вікон у приміщенні клу-
бу. Компанія направила на цю справу понад 
49 тис. грн.

Варто зауважити, що будівлю ввели в 
експлуатацію ще в 1980-х роках. Відтоді ві-
конні конструкції там не змінювалися. Разом 
із цим клуб є доволі популярним місцем. Що-

ЧЕРГОВА ПIДТРИМКА КУЛЬТУРНОГО 
ОСЕРЕДКУ СЕЛА ВИЩИЙ БУЛАТЕЦЬ
Будинок культури села Вищий Булатець, що в Лубенському районі Полтавщини, 

є досить популярним закладом серед місцевих жителів. А все тому, що тут вирує 

життя, часто проходять концерти, святкування, різноманітні заходи.

Сергій Володимирович Бачевський, 
староста села, розповідає, що при 
культурному осередку діє народний 

хор, два ансамблі художньої самодіяльності, 
працює танцювальний гурток, а ще система-
тично проводяться молодіжні дискотеки.

— Спільно з громадою та спонсорами ми 
щодня працюємо над створенням комфор-
тних умов у Будинку культури, над покращен-
ням матеріально-технічної бази, — розпові-
дає Сергій Володимирович. — Нещодавно 
завдяки коштам від «Юнігрейн-Агро» (Кер-
нел) та БФ «Разом з Кернел» вдалося до-
укомплектувати нашу музичну апаратуру —
придбати додаткову колонку.

Справа в тому, що донині заклад кори-
стувався лише однією акустичною системою. 
Колонка часто не витримувала навантажен-
ня, та й звучання з кожним днем погіршува-
лось. Тому необхідність придбання додатко-
вого устаткування була відчутною.

— Зауважу, що торік Кернел профінан-
сував придбання підсилювачів у заклад, —
веде далі Сергій Бачевський. — А ще агра-
рії надавали допомогу на проведення по-
точних ремонтів у сільській школі. Грома-
да та й я особисто вдячні представникам 
Компанії за те, що чують наші потреби і по 
можливості допомагають вирішувати про-
блеми.

місяця тут проходять концерти, на постійній 
основі діють колективи художньої самодіяль-
ності — чоловічий хоровий ансамбль «Явір» 
та жіночий «Лебедяночка». Тому створення 
комфортних умов як для артистів, так і для 
відвідувачів клубу було пріоритетним за-
вданням. Нові вікна дозволили підвищити 
теплозбереження та покращити естетичний 
вигляд осередку культури.

— Додам, що Кернел направляв кошти 
й на відзначення Масляної (на подарунки хо-
ровим колективам, призи для лотереї, про-
дукти харчування для приготування тради-
ційних святкових страв), — підкреслює Ірина 
Горбацька. — А ще кернелівці профінансу-
вали виготовлення купола для сільської ка-
плички. У найближчих планах — за кошти від 
підприємства «Мрія» (Кернел) та БФ встано-
вити вікна в приміщенні школи та дитячого 
садочка. Хочу щиро подякувати цій Компанії 
за їхню допомогу, за те, що завжди відкриті 
для діалогу та якісної роботи.

У Будинок У Будинок 

культури культури 

Миколаївської Миколаївської 

сільради сільради 

(Лозівський р-н, (Лозівський р-н, 

Харківська обл.) Харківська обл.) 

за кошти від за кошти від 

підприємства підприємства 

«Мрія» (Кернел) «Мрія» (Кернел) 

та БФ «Разом з та БФ «Разом з 

Кернел» придбано Кернел» придбано 

сучасну музичну сучасну музичну 

апаратуруапаратуру

Підприємство «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» профінансували Підприємство «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» профінансували 

встановлення вікон у клубі Лебедівської сільської ради встановлення вікон у клубі Лебедівської сільської ради 

(Сахновщинський р-н, Харківська обл.)(Сахновщинський р-н, Харківська обл.)
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  ПРОФЕСIОНАЛИ

Олександр Олексійович АбрасімОлександр Олексійович Абрасім
 Посада: Завідувач зернового складу на підприємстві Посада: Завідувач зернового складу на підприємстві 

«Аршиця» (Кернел)«Аршиця» (Кернел)

 Стаж роботи: 13 роківСтаж роботи: 13 років

Керівництво підприємства «Аршиця» (Кернел) вдячне Олександру 
Абрасіму за багаторічну добросовісну роботу, за відповідальне 

ставлення до функціональних обов’язків, за людяність, толерант-
ність і лояльність як до співробітників, так і до компанії Кернел в ціло-

му. Олександр Олексійович є прикладом натхненної праці. Свого часу, 
закінчивши будівельний технікум, відслуживши в армії та одружившись, 

Ось такi вони, професiонали своєї справи — працiвники агропiдприємств Кернел, якi стоять на вартi перемог та досягнень, а вiдтак i прибутковостi Компанiї. 

Керiвництво Кернел переконане, що кожен працiвник має необхiднi здiбностi для того, щоб побудувати достойну кар’єру в улюбленiй Компанiї. 

Головне — прагнути цього та використовувати всi наданi можливостi. 

  НАРОДНА ТВОРЧIСТЬ

ЖИТТЯ, ВБРАНЕ У ВИШИВАНКУ
Олександра Кирилівна Ганжа з села Броварки, що в Глобинському районі 

Полтавщини, більшу частину свого життя присвятила роботі художнім керівником 

Броварківського Будинку культури. Проте жінка зуміла якісно поєднати роботу та 

улюблене захоплення — вишивання. Як саме — читайте далі.

–Вишивати любила моя мама, саме 
вона привчила мене до цього за-
няття, — розповідає Олександра 

Кирилівна. — На жаль, сьогодні здоров’я не 
завжди дозволяє багато часу приділяти ви-
шивці. Проте в часи, коли працювала в БК, 
цей навик став досить доречним. Оскільки 
саме в моєму вишитому вбранні виступав 
хоровий колектив. Я самостійно оздобила та 
пошила 25 костюмів. До речі, цей хор свого 
часу мав звання народного.

А ще артисти з сусіднього Святилівського 
клубу не раз зверталися до Олександри Ганжі 
з проханням вишити вбрання і для них.

— Якщо до нас у заклад їде делегація, то 
люди завжди знають, що я підготую до їхньо-

го візиту черговий вишитий рушник, — про-
довжує майстриня. — Всі вже звикли до того, 
що у Кирилівни на всі випадки життя є творчі 
доробки. Але це ж так приємно — дарувати 
людям радість, роздаючи свої вишиті роботи, 
які водночас служать оберегами.

Наразі свої навички з вишивання Олек-
сандра Кирилівна передає учням сільської 
школи. Частенько дітвора приходить до неї на 
позакласні уроки майстерності.

Компанія Кернел дякує Олександрі 

Ганжі за те, що, незважаючи на життєві 

перипетії, жінка вміє цінувати та берегти 

українські традиції, прищеплює їх моло-

дому поколінню! Міцного Вам здоров’я 

та всіляких гараздів!

  ЛIТЕРАТУРНА СТУДIЯ

Шановнi читачi! На адресу редакцiї газети «У кожен двiр» приходить все 

бiльше листiв вiд жителiв пiдопiчних сiл компанiї Кернел з усiх куточкiв 

України — зi словами подяки за добрi справи, якi реалiзовує Компанiя 

з думкою про село та його мешканцiв. Пропонуємо Вашiй увазi творчi 

доробки наших найменших читачiв.

Олександра Ганжа, жителька с. Броварки Олександра Ганжа, жителька с. Броварки 

(Глобинський р-н, Полтавська обл.), (Глобинський р-н, Полтавська обл.), 

для якої вишивання стало більше ніж захопленнямдля якої вишивання стало більше ніж захопленням

Чому обираємо Кернел?
Це наше мiстечко, яке разом з Кернел розквiтло.
Це — школа, в якiй здобуваються першi знання.
Вiднинi будiвля її стала свiтла й привiтна.
I в цьому заслуга Компанiї-орендаря.

Замiнено вiкна — у класних кiмнатах теплiше,
В поточних ремонтах аграрiї  допомогли,
Навчатися стало комфортнiше та веселiше.
Ми спiльно покращити нашу освiту змогли.

Це наше мiстечко, яке разом з Кернел крокує
До розвитку, нових вершин та стандартiв.
Потреби громад ця Компанiя знає та чує!
Тому обираємо Кернел, i тут без варiантiв!

Ми разом iз Кернел мiняєм країну
Компанiю Кернел кожний з нас знає,
Поля українськi вона обробляє.
Тут щедрi врожаї пшеницi та жита,
Тут вмiють безмежно землю любити.

А ще — надають всебiчну пiдтримку
Селу та селянам — i влiтку, i взимку.
У школi встановлено вiкна сучаснi,
В садочку з’явилися меблi прекраснi.
А ще — безлiч iграшок, книг та речей,
Усе необхiдне для наших дiтей.

А ось i дорогу взялися чинити.
Щоб було комфортно й безпечно нам жити.
Вода у домiвках давно не з’являлась.
Компанiя й в цьому умить розiбралась.
 
Ми разом iз Кернел мiняєм країну.
Ми впевнено дивимося в майбуття.
Село пiднiмаєм фактично з руїни.
Живемо й вчимося цiнити життя.

чоловік повернувся на постійне місце 
проживання в рідне село. Як і багато інших 
односельців, шукав варіанти працевлаштування. 
Випала нагода спробувати себе на посаді завідувача 
складу паливно-мастильних матеріалів, а згодом і зернового 
складу на підприємстві «Аршиця» (Кернел). Наш професіонал зі-
знається, що любить справу, якою займається.
— Добре, що є робота, можливість заробити. Адже коли людина чимось 
зайнята, вона щаслива, — упевнений Олександр Олексійович. — Цьо-
горіч ми отримали на склад, протруїли та видали для посіву 140 т горо-
ху. На часі — 200 т сої. Ми завжди намагаємося якісно виконувати всі 
поставлені завдання, адже розуміємо, що від цього залежить спільний 
результат Компанії — показники врожайності.

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ
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ШАНОВНI 
ДРУЗI!

Газета «У кожен двiр» Газета «У кожен двiр» 
за сприяння компанiї Кернел за сприяння компанiї Кернел 
приймає вiтання з ювiлеями, приймає вiтання з ювiлеями, 

днями народження, днями народження, 
святковими подiями!святковими подiями!

ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
«Краснопавлівський КХП» (Кернел)

АГРОНОМ
(Лозівський р-н, смт Краснопавлівка, Харківська обл.)

 Вища (неповна вища) агрономічна освіта; 
 знання програм MS Office; 
 бажана наявність водійського посвідчення.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 
(Лозівський р-н, смт Краснопавлівка, Харківська обл.)

 Посвідчення тракториста-машиніста категорії В1; 
 бажаний досвід роботи не менше 1 року.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
(Лозівський р-н, смт Краснопавлівка, Харківська обл.)

 Посвідчення водія категорії С, Е; 
 досвід роботи не менше 1 року.

Контактна особа: Наталія Швець, тел.: (050) 308-46-52;
         e-mail: n.shvec@kernel.ua 

«Мрія» (Кернел)

АГРОНОМ
(м. Лозова, Харківська обл.; Сахновщинський р-н, с. Лебедівка)

 Вища (неповна вища) агрономічна освіта; 
 знання програм MS Office; 
 бажана наявність водійського посвідчення.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 
(м. Лозова, Харківська обл.; Сахновщинський р-н, с. Лебедівка)

 Посвідчення тракториста-машиніста категорії В1; 
 бажаний досвід роботи не менше 1 року.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
(м. Лозова, Харківська обл.; Сахновщинський р-н, с. Лебедівка)

 Посвідчення водія категорії С, Е; 
 досвід роботи не менше 1 року.

Контактна особа: Наталія Швець, тел.: (050) 308-46-52;
         e-mail: n.shvec@kernel.ua 

«Юнігрейн-Агро» (Кернел) 

ФАХІВЕЦЬ ІЗ ТЕХНОЛОГІЇ 
(с. Броварки, Глобинський р-н, Полтавська обл.)

 Вища агрономічна освіта; 
 досвід роботи за спеціальністю не менше 3 років;
 наявність посвідчення водія категорії В.

ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ 
(с. Бакумівка, Семенівський р-н, Полтавська обл.)

 Вища освіта (інженерна);
 досвід роботи за спеціальністю не менше 1 року;
 наявність посвідчення водія категорії В.

ПРАЦІНИКИ З ДОГЛЯДУ ЗА НАСІННЄВИМИ ПОСІВАМИ

Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у виконанні наступних робіт —
видалення нетипових рослин; пасинкування; обрив мітелок.

З населених пунктів будуть сформовані бригади, для яких буде 
організовано проживання, харчування та підвезення на поля.

Офіційне працевлаштування. Офіційна заробітна плата. Соціальний 
пакет. Можливості професійного та кар’єрного росту, підвищення рівня 

кваліфікації.
Термін виконання робіт — орієнтовно з 20.06.2017 до 25.07.2017.

Контактна особа: Юлія Руденко, тел.: (050) 308-51-53;
         e-mail: y.rudenko@kernel.ua

«Повстинагроальянс» (Кернел) 

ФАХІВЕЦЬ ІЗ ТЕХНОЛОГІЇ 
(с. Почаївка, Гребінківський р-н, Полтавська обл.)

 Вища агрономічна освіта;
 досвід роботи за спеціальністю не менше 3 років;
 наявність посвідчення водія категорії В.

ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ
(с. Почаївка, Гребінківський р-н, Полтавська обл.)

 Вища освіта (інженерна);
 досвід роботи за спеціальністю не менше 1 року;
 наявність посвідчення водія категорії В.

ЛІКАР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
(с. Почаївка, Гребінківський р-н, Полтавська обл.) 

 Вища освіта;
 досвід роботи (від 1 до 3 років).

Контактна особа: Юлія Руденко, тел.: (050) 308-51-53;
         e-mail: y.rudenko@kernel.ua

«Вишневе-Агро» (Кернел)

ЛІКАР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
(с. Савинці, с. Лазірки, Оржицький р-н, Полтавська обл.)

 Вища освіта;
 досвід роботи (від 1 до 3 років).

Контактна особа: Юлія Руденко, тел.: (050) 308-51-53;
         e-mail: y.rudenko@kernel.ua

Якщо Ви бажаєте привiтати на шпальтах видання своїх рiдних, 
ласкаво просимо до нас! Замовлення приймаються щодня за номерами: 

(066) 601-34-57, (068) 573-18-49!
Публiкацiя побажання стане приємним подарунком 

для Вашої близької людини. Привітання розміщуються безкоштовно. 

Давайте разом дарувати щасливi митi, тепло та радiсть один одному!

ПЕРШI П’ЯТНАДЦЯТЬ ПРИВIТАНЬ ГАРАНТОВАНО ПОТРАПЛЯТЬ У ЧЕРГОВИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ! 

CCлавний ювілей!лавний ювілей!
За пройденим не треба сумувати,За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора.Попереду щаслива жде пора.
Хай буде щедрим ювілейне свято!Хай буде щедрим ювілейне свято!
Здоров’я Вам, любові і добра!Здоров’я Вам, любові і добра!

Нехай цей день Вам зморщок не прибавить,Нехай цей день Вам зморщок не прибавить,
Старі нехай розгладить і зітре,Старі нехай розгладить і зітре,
Здоров’я зміцнить, від негод позбавить,Здоров’я зміцнить, від негод позбавить,
Добра і щастя в дім Вам принесе!Добра і щастя в дім Вам принесе!

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині буде хліб і сіль,На білій скатертині буде хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце грієСвоїм теплом Вас завжди сонце гріє
Й слова подяки линуть звідусіль!Й слова подяки линуть звідусіль!

У сонячний день 8 квітня свій 75-й У сонячний день 8 квітня свій 75-й 
день народження відзначила Катерина день народження відзначила Катерина 

Прохорівна Горбик, жителька села Прохорівна Горбик, жителька села 
Теплівка Пирятинського району Теплівка Пирятинського району 

Полтавської області! Ювілярку вітає зі Полтавської області! Ювілярку вітає зі 
святом вся дружня родина! святом вся дружня родина! 

Рідні бажають Катерині Прохорівні Рідні бажають Катерині Прохорівні 
міцного здоров’я, достатку міцного здоров’я, достатку 

та благополуччя! І в подарунок та благополуччя! І в подарунок 
адресують такі рядки:адресують такі рядки:


