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З ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИЗ ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИ
Торік в обласному 

конкурсі проектів розвитку 
територіальних громад 

Полтавщини ПРОЕКТ «ВОДА —

ЦЕ ЖИТТЯ», який подали 
мешканці селища Покровське, 

став одним із переможців та 
отримав фінансування. Кернел 

додатково виділив на ремонт 
місцевого водогону 10 тис. грн.

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 3 (3)
7 липня 2017 р.

Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел»

В УКРАЇНСЬКИХ ШКОЛАХ 

ПРОЛУНАЛИ ОСТАННІ ДЗВОНИКИ 

ТА ПРОЙШЛИ ВИПУСКНІ ВЕЧОРИ. 
Випускники ДНЗ також відзначили 

своє свято — тепер вони вже 
майже першокласники. Традиційно 

представники компанії Кернел та 
БФ «Разом з Кернел» завітали на 

урочистості в підопічні школи та 
дитячі садочки.

ВIДЛУННЯ СВЯТАСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
ЗАВДЯКИ ФІНАНСУВАННЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 

«КРАСНОПАВЛІВСЬКИЙ КХП» 

(КЕРНЕЛ) ТА БЛАГОДІЙНОГО 

ФОНДУ у приміщенні 
амбулаторії с. Смирнівка 

(Лозівський р-н, Харківсь-
ка обл.) встановлено нові вікна. 

Витрати Кернел склали 
понад 26 тис. грн.

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
За даними Держстату, чисельність населення на 1 травня 2017 року 

та середня чисельність у січні-квітні 2017 року становить, осіб:

 З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ!

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

Дорогi читачi!
У приємних клопотах жителі Полтав-

щини, Сумщини та Харківщини зустріли 
літо. Спільно з підприємствами «Вишневе-
Агро» (Кернел), «Юнігрейн-Агро» (Кернел), 
«Мрія» (Кернел), «Краснопавлівський КХП» 
(Кернел), «Говтва» (Кернел), «Україна» 
(Кернел), «Аршиця» (Кернел), «Дружба» 
(Кернел) та Благодійним фондом «Разом 
з Кернел» сільські громади реалізували 
чимало корисних справ. Про них ми й по-
говоримо сьогодні.

Села регіону урочисто відзначили 
останні дзвоники, випускні вечори у шко-
лах та дитячих садочках. На Полтавщині 
представники підприємств «Вишневе-
Агро» (Кернел) та «Юнігрейн-Агро» (Кер-
нел) відвідали низку святкових заходів у 
селах Михнівці (Лубенський р-н), Мак-
симівка (Кременчуцький р-н), Броварки 
(Глобинський р-н), Мокіївка (Чорнухин-
ський р-н), Вишневе (Оржицький р-н), 
смт Чорнухи тощо. Атмосфера добра та 
радості панувала також у Петрівці та Ки-
рилівці (Красноградський р-н, Харківсь-
ка обл.). До Дня захисту дітей підприєм-
ство «Мрія» (Кернел) та Благодійний фонд 
направили кошти на організацію відповід-
них заходів для сільської малечі.

Проте це далеко не весь перелік про-
ектів, які кернелівці реалізували з думкою 
про дітей. У НВК села Лебедівка (Сахнов-
щинський р-н, Харківська обл.) Кернел до-
поміг замінити 11 вікон (бюджет — майже 
40 тис. грн). У Бессарабівці (Кегичівсь-
кий р-н, Харківська обл.) Компанія про-
фінансувала встановлення дитячого май-
данчика вартістю понад 50 тис. грн.

Тим часом діти з села Шульське 
(Первомайський р-н, Харківська обл.) 
завдяки організаційній підтримці керне-
лівців (оплата транспорту. – Ред.) відвіда-
ли «Фельдман-екопарк» поблизу Харкова. 
Також до Харкова, але у дельфінарій по-
їздку  здійснили учні школи с. Артелярщи-
на (Зіньківський р-н, Полтавська обл.) та  
учасники конкурсу «Агробізнес майбут-
нього з Кернел».

Важливою стала підтримка сіль-
ської медицини. За фінансування під-
приємства «Краснопавлівський КХП» 
(Кернел) та Благодійного фонду вікна 
встановлено у приміщенні амбулаторії 
с. Смирнівка (Лозівський р-н, Харківсь-
ка обл.), а Максимівській амбулаторії 
(Кременчуцький р-н, Полтавська обл.) 
підприємство «Юнігрейн-Агро» (Кернел) 
допомогло провести Інтернет.

Крім того, початок літа приніс гарні 
результати співпраці з Кернел для осеред-
ків культури. У будинку культури с. Петрів-
ка (Красноградський р-н, Харківська обл.) 
з’явилися три нових металопластикових 
вікна, а для культурного осередку с. Мокі-
ївки (Чорнухинський р-н, Полтавська обл.) 
придбано матеріали для ремонту.

Окремо варто сказати й про благо-
устрій. Для його покращення у смт Чорну-
хи та с. Бабичівка й Устимівка (Глобинсь-
кий р-н, Полтавська обл.) Кернел придбав 
мотокоси. Також підприємство «Говтва» 
(Кернел) взяло фінансову участь у проекті 
з ремонту водогону у смт Покровське (Ре-
шетилівський р-н, Полтавська обл.).

Традиційно ми підготували для Вас іс-
торії тих, хто будує свою кар’єру в Кернел, 
корисні поради та новини.

Дякуємо за довіру! Переконані, попе-
реду нас чекає насичене цікавими подіями 
та корисними проектами сонячне літо!

Всім натхнення, 
миру та нових перемог!

ПРО КОМФОРТ У ШКОЛI, 
ЯКIСНЕ ДОЗВIЛЛЯ ТА ЕКСКУРСIЇ

У травні-червні агропідприємства компанії 

Кернел із Полтавщини та Харківщини 

спільно з Благодійним фондом 

«Разом з Кернел» реалізували ряд 

соціальних проектів, спрямованих на 

покращення умов навчання та  відпочинку 

дітей із підопічних сіл. 

Йдеться про заміну вікон у приміщеннях 

освітніх закладів, встановлення дитячого 

майданчика, цікаві екскурсії та інші 

розважальні заходи. Про все це читайте 

на шпальтах газети.

стор.
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Малеча з сіл Полтавщини та Харківщини дякує компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» за турботу та увагу!

 

Наявне населення Постійне населення

на 1 квітня 

2017 року

середня 

чисельність у 

січні — березні 

2017 року

на 1 квітня 

2017 року

середня 

чисельність у 

січні — березні 

2017 року

Україна 42 522 767 42 553 656 42 353 130 42 384 019

Полтавська обл. 1 421 783 1 424 306 1 413 945 1 416 468

Харківська обл. 2 698 966 2 700 077 2 683 330 2 684 441

Сумська обл. 1 100 546 1 102 538 1 098 354 1 100 346



2 7 липня 2017 року
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У травні на підставі внесених 26 квітня 2017 року Урядом змін у Постанову № 848 

«Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива» в Україні вступила в дію нова програма житлових субсидій.

ховуватиметься розмір допомоги, 
збільшується з 49 кв. м до 75 кв. м.

Нововведення на 
користь тих, хто 
проживає в садовому 
будинку

Багато осіб не зареєстровані, 
але проживають у садових будинках 
чи дачних кооперативах і сплачу-
ють комунальні послуги. Раніше такі 
люди не могли претендувати на суб-
сидію, позаяк не мали там офіцій-
ної реєстрації. З травня 2017-го за 
рішенням Комісії з питань соціаль-
ного захисту населення, яка діє при 
управліннях соцзахисту, такі сім’ї 
зможуть оформлювати субсидію, 
що фінансуватиметься за рахунок 
місцевих бюджетів.

Зміни в опалювальний 
період

Якщо раніше субсидія на опалю-
вальний сезон призначалася з 1 жов-

тня до 30 квітня і перераховувалася 
відповідно до рішення органів міс-
цевого самоврядування або органів 
виконавчої влади про дату початку 
та закінчення опалювального сезо-
ну, то у 2017-2018 рр. для користу-
вачів централізованого опалення 
залишається прив’язка до відповід-
них рішень органів місцевого само-
врядування або органів виконавчої 
влади, а для тих, у кого індивідуальне 
опалення, субсидія нараховується з 
15 жовтня до 15 квітня.

Кому повторно 
необхідно подавати 
документи на 
оформлення субсидії?
Заяву та Декларацію про доходи 

заново треба подавати сім’ям, 

які:

 орендують помешкання;
 мають зміни у складі сім’ї (хтось 

прописався чи виписався);
 хочуть отримати субсидію на 

тверде паливо.

 НА ЧАСІ!

ДОСТУПНI ЛIКИ: ЯК ОТРИМАТИ ПРЕПАРАТИ 
В АПТЕКАХ БЕЗКОШТОВНО

Віднедавна в аптеках України можна безкоштовно або з невеликою доплатою отримати деякі медичні препарати. 

Це передбачено урядовою програмою «Доступні ліки». Читачі газети «У кожен двір» звернулися з проханням роз’яснити 

умови програми. До Вашої уваги — відповіді на найбільш хвилюючі запитання з цього приводу.

Перелік безкоштовних ліків
До списку «Доступних ліків» увійшли 

препарати від серцево-судинних 

захворювань, бронхіальної астми та 

діабету ІІ типу. У цьому переліку —

157 лікарських засобів.

Нижче публікуємо міжнародні непатен-
товані назви ліків, які можна одержати в ап-
теках безкоштовно або з доплатою.

Серцево-судинні захворювання:
 Аміодарон (Amiodarone)
 Амлодипін (Amlodipine)
 Атенолол (Atenolol)
 Верапаміл (Verapamil)
 Гідрохлортіазид (Hydro-chlorthiazide)
 Спіронолактон (Spironolactone)
 Фуросемід (Furosemide)
 Дигоксин (Digoxin)
 Еналаприл (Enalapril)
 Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)
 Карведилол (Carvedilol)
 Клопідогрель (Clopidogrel)
 Метопролол (Metoprolol)
 Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)
 Симвастатин (Simvastatin)
 Бісопролол (Bisoprolol)

Бронхіальна астма:
 Беклометазон (Beclometasone)
 Будесонід (Budesonide)
 Сальбутамол (Salbutamol)

Діабет II типу:
 Метформін (Metformin)
 Гліклазид (Gliclazide)

Правильний рецепт від лікаря

Отримати безкоштовні ліки в аптеці можна 
лише за рецептом від лікаря. У рецепті має бути 
вказана непатентована назва – МНН, зазначена в 
Реєстрі лікарських засобів.

Зауважимо, є конкретна форма рецепту, в ін-
шому вигляді в аптеках документ не приймуть.

«Не має бути жодних кольорових папірців, стіке-
рів і тим паче фірмових бланків від фармацевтичних 
компаній. Лише офіційний бланк і тільки правильний 
рецепт. І саме так він має виглядати», — зазначила 
міністр охорони здоров’я Уляна Супрун.

Ось такий вигляд повинен мати Ось такий вигляд повинен мати 

правильний рецепт від лікаряправильний рецепт від лікаря

Такий вигляд має зразок наклейки для Такий вигляд має зразок наклейки для 

аптеки, що бере участь у програміаптеки, що бере участь у програмі

Який фахівець повинен виписати рецепт і скільки він 
діятиме?

Рецепт діятиме 30 днів. Коли цей термін закінчується — потрібно йти до ліка-
ря за новим рецептом. У майбутньому МОЗ планує збільшити термін дії рецептів 
до трьох місяців. Рецепти можуть виписувати лікарі як із державних установ, так і 
з приватних. Не має значення, який саме медпрацівник виписує рецепт, це може 
бути і терапевт, і кардіолог, і сімейний лікар.

У яких аптеках можна отримати безкоштовні ліки?

Лише в тих, які приєдналися до програми «Доступні ліки». На таких закладах 
ви побачите спеціальну позначку.

Такий вигляд має зразок наклейки для аптеки, що бере участь у програмі:

Від чого залежить, чи ліки безкоштовні, 
чи з доплатою?

У списку ліків від МОЗ є препарати різних торгових марок, які мають одну й 
ту саму діючу речовину. В аптеці пацієнт сам може вибрати торгову марку. Якщо 
він обере препарат з найменшою вартістю, то отримає його безкоштовно, за 
дорожчі ліки йому доведеться заплатити різницю між ціною товару з наймен-
шою вартістю й обраного ним.

Це не означає, що ліки є безкоштовними, просто їхню вартість повністю або 
частково оплачує держава. На 2017 рік уряд виділив 500 млн гривень на цю про-
граму.

Що робити, коли в аптеці немає перерахованих ліків?

У разі, якщо в аптеці закінчилися вищезазначені ліки, МОЗ пропонує заче-
кати, поки препарати надійдуть у заклад, або ж звернутися в іншу аптеку. Також 
пацієнт може обрати іншу торгову марку та доплатити різницю.

Чи можна отримати перераховані ліки без рецепта?

Безкоштовно — не можна. Якщо у вас немає рецепта, ви можете придбати 
ліки за свій рахунок у будь-якій аптеці. Але в такому разі аптека не матиме підстав 
для того, щоб відпустити даний лікарський засіб безкоштовно або зі знижкою.

ПОЧАЛА ДIЯТИ ОНОВЛЕНА ПРОГРАМА ЖИТЛОВИХ СУБСИДIЙ

Про що потрібно 
інформувати фахівців 
соцзахисту?

Протягом місяця отримувачі 

субсидії повинні проінформувати 

органи соціального захисту на-

селення про такі зміни, як:

 склад зареєстрованих у житлі 
(хтось виписався чи прописався);

 соціальний статус членів сім’ї 
(хтось звільнився або влаштувався 
на роботу, став пенсіонером);

 здійснення одноразової 
покупки, яка перевищує 
50 тисяч гривень;

 набір комунальних послуг (від-
мовилися від централізованого па-
лення та перейшли на індивідуальне 
або навпаки).

На основі змін органи соці-
ального захисту населення 
проведуть перепризначення 

субсидій на наступний рік та роз-
рахують її розміри на літній період, а 
з жовтня — на новий опалювальний 
сезон.

Повторно подавати документи 
на оформлення допомоги необхідно 
буде лише тим, хто орендує житло 
та у кого відбулися зміни у складі 
сім’ї. Для решти субсидіантів пере-
рахунок проведуть автоматично, 
без повторного звернення.

Збільшується 
соціальна норма для 
непрацездатних

Для пенсіонерів, інвалідів, інших 
людей, які не працюють з об’єктив-
них причин, Уряд збільшує соціаль-
ну норму, за якою надається житло-
ва субсидія.

Якщо в помешканні проживає 
одна-дві непрацездатні людини, 
соціальна норма, за якою їм розра-
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

У ПОЛI ЗОРУ – СIЛЬСЬКА МЕДИЦИНА
Ні для кого не секрет, що сільські фельдшерсько-акушерські пункти та амбулаторії 

потребують всебічного покращення матеріально-технічної бази. Адже саме ці установи 

стоять на варті життя та здоров’я селян. Тому компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел» 

приділяють їм особливу увагу. У період 2014 — 2016 років Компанія інвестувала 

в розвиток медичної сфери підопічних сіл понад 3 млн грн. Кернел продовжує 

піклуватися про якісну медицину та комфортні умови лікування пацієнтів і в 2017 році.

Нещодавно за фінансування підприєм-
ства «Краснопавлівський КХП» (Кернел) 
та Благодійного фонду нові вікна вста-

новлено у приміщенні амбулаторії с. Смирнів-
ка (Лозівський р-н, Харківська обл.).

Сільський голова Олександр Георгійович 
Хобта розповідає, що Кернел направив на цю 
справу понад 26 тис. грн.

— Наш медичний заклад обслуговує понад 
1200 осіб — мешканців сіл Смирнівка та Весе-
ле, — уточнює очільник села. — Стан будівлі 
амбулаторії, особливо вікна, давно викликали 
занепокоєння. Адже конструкції не змінювали-
ся ще з 1960-х років. Тепер за кошти від Компа-
нії тут встановили дев’ять сучасних енергозбе-
рігаючих вікон. Ми щиро вдячні за це аграріям.

Не менш важливою стала допомога 
Компанії Максимівській амбулаторії (Кре-
менчуцький р-н, Полтавська обл.). Додамо, 
що підприємство «Юнігрейн-Агро» (Кернел) 
і Благодійний фонд не вперше допомагають 

закладу. Раніше направлялися кошти на вста-
новлення вікон і дверей. А тепер кернелівці 
допомогли провести ще й інтернет-мережу.

Валентина Олексіївна Носенко, голо-
вний лікар центру первинної медичної допо-
моги села Піщане, якому підпорядковуються 
10 фельдшерсько-акушерських пунктів та сім 
амбулаторій, у тому числі Максимівська, пояс-
нює, що у зв’язку з проведенням медичної ре-
форми в Україні, згідно з постановою Кабміну 
від листопада 2016 року, в усіх медичних за-
кладах держави необхідно провести інтернет. 

— Справа в тому, що вся робота лікаря, 
весь документообіг відтепер повинні бути 
в електронному варіанті, — коментує наша 
співрозмовниця. — Наразі сформовано спе-
ціальні реєстри пацієнтів, планується запуск 
медичних комп’ютерних програм, для роботи 
з якими потрібно мати мережу. Відтак дякую 
Компанії, що не відмовили в нашому проханні. 
Усім бажаю міцного здоров’я!

ОСЕРЕДКАМ КУЛЬТУРИ – 
НАЛЕЖНУ УВАГУ

Початок літа приніс гарні результати співпраці з компанією Кернел 

та Благодійним фондом «Разом з Кернел» для громади сіл Петрівка 

(Красноградський р-н, Харківська обл.) та Мокіївка (Чорнухинський р-н, 

Полтавська обл.). Завдяки коштам Компанії значно покращено стан 

будівель тутешніх осередків культури. 

У Будинку культури села Петрівка 
підприємство «Мрія» (Кернел) 
допомогло встановити три ме-

талопластикові вікна, а культурному 
осередку Мокіївки підприємство «Юні-
грейн-Агро» (Кернел) надало кошти на 
придбання матеріалів для ремонту.

КОМЕНТАР 

Сергій Анатолійович Бакай, 
голова Петрівської сільради

«Два роки тому, коли я прийшов на 
посаду сільського голови, Будинок 
культури с. Петрівка, побудований у 
1965 році, знаходився в аварійному 
стані. Тому було вирішено коштом сіль-
ського бюджету розпочати капітальний 
ремонт будівлі та спрямувати максимум 
зусиль на розвиток закладу. За цей пе-
ріод зроблено чимало: перекрито дах, 

щоб вода не затікала у приміщення, за-
мінено підлогу, де потрібно, облицьова-
но, прошпакльовано стіни, встановлено 
вхідні двері й навіть оновлено систему 
опалення, якого тут не було понад 20 ро-
ків. Ще ми придбали нову музичну апа-
ратуру та світломузику для проведення 
молодіжних дискотек, що не проходили 
в цьому культурному закладі вже десять 
років. Частково встановлено вікна, про-
те залишилося три великих конструкції, 
які вкрай потребували заміни. Вони по-
вністю протрухлявіли, почало випадати 
скло, що становило небезпеку для від-
відувачів. Тож ми звернулися до «Мрія» 
(Кернел) з проханням допомогти у цій 
справі. У результаті вікна оновлено. 
Змінився навіть фасад будівлі, а всере-
дині приміщення стало значно затишні-
шим та комфортнішим. Сільська рада та 

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЮ 
ТЕРИТОРIЙ

Безперечно, мотокоса — це мобільний, практичний, 

зручний і дуже затребуваний інструмент, за 

допомогою якого можна навести лад не лише 

на невеликій присадибній ділянці, а й на досить 

масштабній території. Тому сьогодні у сільських 

громад з’явилася нова «мода» — використовувати 

такий пристрій для благоустрою територій — 

парків, кладовищ, дорожніх узбіч.

Не завжди у місцевих скарбницях знаходяться фінанси 
для того, щоб придбати таке устаткування. Нещодавно 
підприємства «Юнігрейн-Агро» (Кернел) та «Вишне-

ве-Агро» (Кернел) спільно з БФ «Разом з Кернел» допомогли 
придбати мотокосу для громад селища Чорнухи (Полтавська 
обл.), а також сіл Бабичівка та Устимівка (Глобинський р-н, 
Полтавська обл.).

Подробиці розповіли очільники населених пунктів.

КОМЕНТАР 

Олександр Миколайович Василенко, голова смт Чорнухи

«Мотокоси — це основне обладнання, яким ми косимо траву в 
селищі. Зрозуміло, що обсяги робіт досить великі, тож прила-
ди часто виходять з ладу. Відтак дві придбані за кошти Кернел 
мотокоси є, так би мовити, підкріпленням до вже існуючого в 
нашому господарстві парку цього устаткування. Наразі ми мо-
жемо безперебійно працювати над благоустроєм, адже якщо 
окрема одиниця ламається та віддається в ремонт, у нас є за-
пасна. Дуже вдячні Компанії за надану допомогу».

КОМЕНТАР 

Станіслав Анатолійович Живолуп, в. о. старости с. Бабичівка

«За фінансової підтримки підприємства «Юнігрейн-Агро» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» бабичівська громада при-
дбала дві мотокоси. Наші працівники вже використовують це 
обладнання для благоустрою сіл Бабичівка та Устимівка. Ра-
ніше ми теж впорядковували території, використовуючи мо-
токоси, але старе устаткування вже давно відпрацювало свій 
ресурс та вийшло з ладу. Додам, що з Кернел ми маємо пев-
ний досвід співпраці. Взимку ці аграрії допомагають розчища-
ти дороги від снігу. Чималу підтримку в минулі роки надано й 
у проекті з реставрації вуличного освітлення. Не залишалася 
без уваги сфера культури та освіти. До речі, нещодавно школа 
звернулася до Кернел із черговим клопотанням — придбати 
кольоровий принтер. Сподіваюся, що й тут Компанія не від-
мовить».

громада висловлюють Кернел велику 
подяку за допомогу».

КОМЕНТАР 

Василь Михайлович Лук’янець, 
голова Мокіївської сільради

«Осередок культури нашого села по-
будовано ще до Другої світової війни. 
Місцева влада та жителі систематич-
но намагаються підтримувати заклад 
у належному стані. Нещодавно в нас 
проходив поточний ремонт сцени, на 
який направлено фінанси з сільської 
скарбниці та залучено кошти підпри-
ємства «Вишневе-Агро» (Кернел) і 
Благодійного фонду. За них ми при-
дбали необхідні матеріали: шпаклівку 
та фарбу. Плануємо й надалі продо-
вжувати процес поновлення Будинку 
культури, думаю, не без участі керне-
лівців. Крім того, хочу подякувати агра-
ріям за інші важливі для нас проекти —
за фінансову участь у проведенні по-
точних ремонтів установ соціальної 
сфери (у тому числі школи), за допо-
могу в розчистці доріг від снігу тощо».

За фінансової участі підприємства За фінансової участі підприємства 

«Мрія» (Кернел) та БФ «Разом «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом 

з Кернел» у клубі с. Петрівка з Кернел» у клубі с. Петрівка 

замінили вікназамінили вікна

Підприємство «Краснопавлівський Підприємство «Краснопавлівський 

КХП» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» КХП» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 

направили кошти на реалізацію проекту направили кошти на реалізацію проекту 

зі встановлення вікон у фельдшерсько-зі встановлення вікон у фельдшерсько-

акушерському пункті с. Смирнівка акушерському пункті с. Смирнівка 

(Лозівський р-н, Харківська обл.)(Лозівський р-н, Харківська обл.)
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  ВІДЛУННЯ СВЯТА

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — найбільший у світі виробник та 
експортер соняшникової олії, провідний ви-
робник і постачальник сільськогосподар-
ської продукції з регіону Чорноморського 
басейну на глобальні ринки. Кернел щороку 
підтверджує беззаперечне лідерство в усіх 
напрямках діяльності, у регіонах присутнос-
ті та світових рейтингах. Протягом 10 років 
акції Компанії торгуються на Варшавській 
фондовій біржі. У 2011 році IPO Кернел було 
визнано найкращим у країнах Центральної 
та Східної Європи за всю історію цієї біржі. З 
року в рік Компанія лідирує в рейтингах най-
кращих роботодавців. У 2016-му Кернел ви-
знано найбільш прозорою Компанією галузі 
АПК відповідно до Індексу прозорості най-
більших компаній в Україні. У 2017 році Кер-

нел успішно дебютував на ринку євробондів, 
розмістивши на Ірландській фондовій біржі 
п’ятирічні облігації. На частку Кернел припа-
дає близько 8% світового виробництва со-
няшникової олії. Торговельнi марки Компанії: 
«Щедрий дар», «Стожар», «Чумак Домашня», 
«Чумак Золота». Свою продукцію Кернел по-
стачає в більш ніж 60 країн світу, серед осно-
вних ринків збуту — Індія, країни Євросоюзу, 
Єгипет і Туреччина.

Переробні потужності Кернел станов-
лять 3 млн тонн насіння соняшника на рік, що 
дозволяє отримувати 1,3 млн тонн соняшни-
кової олії та близько 1,2 млн тонн соняшни-
кового шроту. Iз 2010 року Кернел активно 
розвиває аграрний напрямок дiяльностi —
сiльгоспвиробництво. Щороку Кернел по-
стачає на міжнародні ринки приблизно 5 млн 
тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, сої та ріпа-

ку, закуповуючи сільгосппродукцію у більш 
ніж п’яти тисяч виробників, а також вирощу-
ючи власну продукцію на 400 тис. га землі.

Спiльно з виробничою дiяльнiстю про-
водиться тiсна спiвпраця з громадами сiл i 
малих мiст на територiї присутностi агропiд-
приємств Кернел. Основне завдання — фi-
нансово-матерiальна пiдтримка громадських 
iнiцiатив, соцiальної сфери населених пунктiв 
з метою пiдвищення рiвня життя та добробу-
ту населення.

У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи Ком-
панiї об’єднали в програму пiдтримки тери-
торiальних громад «Разом з Кернел». Для 
реалiзацiї цiєї програми агропiдприємства 
Компанiї створили однойменний Всеукраїн-
ський Благодiйний фонд «Разом з Кернел».

У Полтавській області Компанія обро-
бляє понад 90 тис. га землі в Зіньківському, 

Котелевському, Чутівському, Решетилів-
ському, Кобеляцькому, Новосанжарському, 
Козельщинському, Глобинському, Гребін-
ківському, Пирятинському, Чорнухинському, 
Кременчуцькому, Лубенському, Семенів-
ському, Оржицькому районах та представ-
лена підприємствами «Вишневе-Агро», 
«Юнігрейн-Агро», «Говтва», «Україна», АФ 
«Аршиця». На Харківщині Кернел обробляє 
понад 30 тис. га землі в Лозівському, Перво-
майському, Сахновщинському, Кегичівсько-
му, Нововодолазькому, Красноградському 
та Балаклійському районах області (підпри-
ємства «Мрія», «Краснопавлівський КХП»). 
У Сумській області інвестор представлений 
підприємством «Дружба», що обробляє поля 
у Великописарівському районі. На вказані 
підопічні території поширюються й соціальні 
програми Благодійного фонду.

Ось і промайнув ще один навчальний рік. В усіх 

українських школах пролунали останні дзвоники та 

пройшли випускні вечори. Випускники дошкільних 

навчальних закладів також відзначили своє 

свято — тепер вони майже першокласники. 

Традиційно представники компанії Кернел та 

Благодійного фонду «Разом з Кернел» завітали на 

урочистості в підопічні школи та дитячі садочки.

Вітання від кернелівців прийма-
ли й на Полтавщині. На остан-
ні дзвоники аграрії завітали 

до школи села Вишневе (Оржиць-
кий р-н), представникам якої вруче-
но сертифікат для встановлення ме-
талопластикових вікон. Також керне-
лівці були присутні на урочистостях 
у школі села Михнівці (Лубенсь-
кий р-н) та навчально-виховному 
комплексі с. Максимівка (Кремен-
чуцький р-н).

Під час проведення випускних 
вечорів старшокласники із восьми 
шкіл області, медалісти та відмін-
ники навчання із Семенівського, 
Глобинського, Лубенського, Чорну-
хинського районів отримали адресні 
презенти від Кернел. Не залиши-
лись без уваги й майбутні школярі. 
Для вихованців садочків із сіл Виш-
неве (Оржицький р-н), Бровар-
ки (Глобинський р-н), Максимівка 
(Кременчуцький р-н) та Мокіївка 
(Чорнухинський р-н) Компанія також 
приготувала сюрпризи.

КОМЕНТАР 

Любов Андріївна Саражин, 
директор Чорнухинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
ім. Г. Сковороди

«Випускний вечір — це щось осо-
бливе для кожної людини. Адже він 
знаменує початок дорослого жит-
тя. Цьогоріч випускний пройшов у 
селищному Центрі культури та до-
звілля. На святі, окрім завтрашніх 
абітурієнтів, були присутні чимало 

гостей, батьки, вчителі. Завітали 
до нас і представники підприєм-
ства «Вишневе-Агро» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел», зокрема Ке-
рівник відділу соціальної політики 
Компанії в регіоні Валентина Пи-
щида. Окрім теплих слів привітань 
і побажань, вона вручила трьом 
нашим медалістам адресні презен-
ти. Варто додати, що з Компанією 
ми маємо гарний досвід співпраці. 
Кернел фінансово допомагає нам у 
багатьох напрямках — у проведен-
ні оздоровчої кампанії для учнів, у 
поточних літніх ремонтах, а кілька 
років тому направляв кошти на уме-
блювання. Дякуємо за візит та увагу 
до дітей!»

КОМЕНТАР 

Лариса Павлівна Остаповець, 
директор Максимівського НВК

«З представниками підприємства 
«Юнігрейн-Агро» (Кернел) та Бла-
годійного фонду ми маємо добре 
налагоджену комунікацію. Звідси, 
напевно, взаєморозуміння та гарні 

результати співпраці. Наразі на ста-
дії реалізації перебуває спільний з 
Кернел проект зі встановлення ого-
рожі навколо навчально-виховного 
комплексу. Аграрії не раз допомага-
ли коштами й на проведення ремон-
тів. Торік придбали для закладу про-
ектор. На випускних — як у школі, так 
і в садочку — була присутня Анжела 
Яременко, фахівець із земельних 
та соціальних питань підприємства. 
Від Кернел вона вручила подарунки 
п’яти випускникам школи та 13 май-
бутнім учням. Дякуємо Компанії за 
добро!»

КОМЕНТАР 

Наталія Петрівна Божко, 
завідувач ДНЗ села Вишневе

«Цьогоріч наш дошкільний навчаль-
ний заклад «Сонечко» закінчило 
19 діток. І всі вони отримали з на-
годи цієї події корисні подарунки —
набори канцелярського приладдя 
від підприємства «Вишневе-Агро» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». 
До речі, це щорічна ініціатива керне-

лівців. Додам, що раніше Компанія 
допомогла закладу придбати мо-
розильну камеру й телевізор. А ще 
традиційно до новорічно-різдвяних 
свят наша малеча отримує солодо-
щі від кернелівських Дідів Морозів. 

Щиро вдячні Керівництву Компанії, 
а також особисто Валентині Пищиді, 
Керівнику відділу соціальної політи-
ки Кернел в регіоні за те, що завжди 
з розумінням ставиться до потреб 
та проблем садочка».

ОСТАННI ДЗВОНИКИ ТА ВИПУСКНI ОСТАННI ДЗВОНИКИ ТА ВИПУСКНI 
ВЕЧОРИ НА ПОЛТАВЩИНIВЕЧОРИ НА ПОЛТАВЩИНI

Останній дзвоник у Останній дзвоник у 

с. Вишневе (Оржицький р-н,с. Вишневе (Оржицький р-н,

Полтавська обл.) Полтавська обл.) 

відвідали представники відвідали представники 

Кернел, вручивши цінний Кернел, вручивши цінний 

подарунок  — сертифікат подарунок  — сертифікат 

на встановлення на встановлення 

металопластикових віконметалопластикових вікон

Випускники ДНЗ «Веселка» та навчально-виховного комплексу Випускники ДНЗ «Веселка» та навчально-виховного комплексу 

с. Максимівка (Кременчуцький р-н, Полтавська обл.) с. Максимівка (Кременчуцький р-н, Полтавська обл.) 

дякують «Юнігрейн-Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за дякують «Юнігрейн-Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за 

привітанняпривітання

На випускний вечір у ДНЗ «Сонечко» села Вишневе (Оржицький р-н, На випускний вечір у ДНЗ «Сонечко» села Вишневе (Оржицький р-н, 

Полтавська обл.) представники Кернел завітали з корисними подарункамиПолтавська обл.) представники Кернел завітали з корисними подарунками
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  З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ

ДБАЄМО ПРО КОМФОРТНI УМОВИ НАВЧАННЯ
Приміщення навчально-виховного комплексу с. Лебедівка 

(Сахновщинський р-н, Харківська обл.) — школа та дитячий садочок — були 

введені в експлуатацію ще за радянських часів. Сьогодні у стінах цих ошатних 

двохповерхових будівель виховується 40 дошкільнят та навчається 104 учні.

Щодня колектив закладу та сільська 
влада турбуються про комфортні 
умови для дітей. У цій справі їм до-

помагає підприємство «Мрія» (Кернел) та Бла-
годійний фонд «Разом з Кернел». Нещодавно 
кернелівці направили майже 40 тис. грн на 
встановлення в НВК одинадцяти сучасних ме-
талопластикових вікон.

Тамара Олексіївна Дяченко, директор на-
вчально-виховного комплексу, розповідає, що 
металопластикові конструкції було замінено 
саме в навчальних кабінетах закладу.

— До речі, кількома роками раніше Ком-
панія вже допомагала у встановлені вікон, а 

саме восьми конструкцій, — пригадує наша 
співрозмовниця. — Та й у найближчому май-
бутньому плануємо залучити кошти від Кер-
нел для завершення цього процесу. Адже 
оновлення чекає ще десять вікон.

Крім того, очільниця закладу наголошує, 
що співпрацею з «Мрією» (Кернел) та Благо-
дійним фондом керівництво закладу, педаго-
гічний та батьківський колективи дуже задо-
волені.

— На всі наші звернення ми отримуємо 
зворотній зв’язок від Компанії та реальну, ді-
єву підтримку, — резюмує Тамара Олексіїв-
на. — Дуже вдячні Кернел за турботу!

Літо для підростаючого покоління села Бессарабівка  (Кегичівський  р-н, Харківська обл.) розпочалося 

з гарної новини. На території між місцевим Будинком культури та приміщенням сільради з’явився 

новий дитячий майданчик. Цей проект профінансували підприємство «Мрія» (Кернел) та Благодійний 

фонд «Разом з Кернел». Бюджет витрат Компанії склав понад 50 тис. грн.

–Сьогодні в нашому селі нараховується трид-
цять дітей шкільного віку та двадцять до-
шкільнят, — уточнює  Валентина Григорівна 

Герасименко, голова Бессарабівської сільради. — Про-
те дотепер такого об’єкта, як дитячий майданчик, ми не 
мали, є лише площадка на території школи та дитячого 
садочка. Тому новий дитячий майданчик швидко став 
одним із найпопулярніших місць для проведення до-
звілля серед дітлахів.

Варто зауважити, що саме Кернел виступив з ініці-
ативою встановити майданчик у Бессарабівці. Громада 
та влада підтримали її. Це й не дивно, адже турбота про 
дітей є спільним пріоритетом.

— Хочу висловити подяку Компанії за фінансування 
такої важливої справи, — коментує голова села. — До 
речі, разом з Кернел ми плануємо реалізувати ще не 
один потрібний селу та громаді проект, щоб покращити 
умови життя кожного мешканця.

МАЙДАНЧИК ДЛЯ ЯКIСНОГО ДОЗВIЛЛЯМАЙДАНЧИК ДЛЯ ЯКIСНОГО ДОЗВIЛЛЯ

I ЗНОВУ У «ФЕЛЬДМАН-ЕКОПАРК»
Уже не раз на сторінках газети ми розповідали про поїздки учнів сіл Харківщини 

до «Фельдман-екопарку». Завдяки фінансовій та організаційній участі компанії 

Кернел і Благодійного фонду «Разом з Кернел» понад 200 учнів навчальних 

закладів області змогли відвідати це чудове місце.

Серед них — учні Старовірівської шко-
ли (Нововодолазький р-н), навчаль-
но-виховних комплексів сіл Петрівка 

(Красноградський р-н) та Лебедівка (Сахнов-
щинський р-н), а також школярі з Миколаївки 
та Чернігівського (Лозівський р-н).

Нещодавно «Фельдман-екопарк» радо 
зустрів і дітей із села Шульське (Первомайсь-
кий р-н). Підприємство «Краснопавлівський 
КХП» (Кернел) та Благодійний фонд виділили 
кошти на транспорт (оренду автобуса).

— Цьогоріч у рамках оздоровчої кампанії 
учнів нашої школи, 40 дітей відвідувачів при-
шкільного табору відпочинку, змогли відвіда-
ти «Фельдман-екопарк», — розповідає Ірина 
Миколаївна Гончарова, директор НВК села 
Шульське. — У цьому затишному острівці жи-

вої природи діти чудово провели час, заряди-
лися позитивною енергією, були в захваті від 
побаченого, тож ще не раз планують навіда-
тись до парку. Дякуємо Кернел за гарний на-
стрій та якісний відпочинок!

ЕКСКУРСIЯ В ПОДАРУНОК
У квітні-травні агропідприємства компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» провели 

серед школярів підопічних сіл конкурс «Агробізнес майбутнього з Кернел». 

Його учасники, а це 215 дітей, подали на розгляд журі безліч цікавих стінгазет, 

презентацій, наукових доробків, відеосюжетів. За творчий підхід та ініціативність 

учні сільських шкіл отримали в подарунок цікаві екскурсії.

23 червня 29 учнів школи с. Артеляр-
щина (Зіньківський р-н, Полтавсь-
ка обл.) вирушили у незвичайну 

подорож до Харкова.

КОМЕНТАР 

Михайло Володимирович Довгаль, директор школи 
с. Артелярщина (Зіньківський р-н, Полтавська обл.)

«Конкурси, які не вперше проводять кер-
нелівці для наших учнів, є справді потрібни-
ми, адже розвивають світогляд та виконують 
профорієнтаційну функцію. Крім того, гар-
ним мотиватором для участі є приємні по-
дарунки. Конкурс «Агробізнес майбутнього з 
Кернел» став стимулом для всебічного роз-

витку творчості кожного учасника. Вважаю, 
що для Компанії великим плюсом є те, що 
вона популяризує серед молоді саме аграр-
ну справу. Конкурс зацікавив наших учнів, 
вони з захопленням висували ідеї, знімали 
відео, брали участь у екскурсіях, які проходи-
ли на базі підприємства «Україна» (Кернел). 
Водночас школярі здобули новий досвід. 
Що ж стосується подарунка — поїздки до 
Харкова, то вона залишила масу вражень та 
емоцій. Дельфінарій, «Фельдмана-екопарк», 
прогулянка вулицями мегаполіса... Дітки по-
верталися додому втомленими від позитиву, 
усміхненими та задоволеними, Тому чекає-
мо нових Конкурсів від Кернел!»

У НВК села Лебедівка (Сахновщинський р-н, Харківська обл.) за фінансування підприємства У НВК села Лебедівка (Сахновщинський р-н, Харківська обл.) за фінансування підприємства 

«Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» встановлено одинадцять металопластикових вікон«Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» встановлено одинадцять металопластикових вікон

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

та БФ «Разом з Кернел» у с. Бессарабівка та БФ «Разом з Кернел» у с. Бессарабівка 

(Кегичівський р-н, Харківська обл.) з’явився дитячий майданчик(Кегичівський р-н, Харківська обл.) з’явився дитячий майданчик

Діти з села Шульське Діти з села Шульське 

(Первомайський р-н, (Первомайський р-н, 

Харківська обл.) Харківська обл.) 

дякують підприємству «Краснопавлівський дякують підприємству «Краснопавлівський 

КХП» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» КХП» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 

за надання коштів для поїздки за надання коштів для поїздки 

до «Фельдман-екопарку»до «Фельдман-екопарку»

Учасники конкурсу «Агробізнес майбутнього з Кернел» із с. Артелярщина Учасники конкурсу «Агробізнес майбутнього з Кернел» із с. Артелярщина 

(Зіньківський р-н, Полтавська обл.) побували на цікавих екскурсіях у місті Харкові(Зіньківський р-н, Полтавська обл.) побували на цікавих екскурсіях у місті ХарковіУ весняний період підприємство 

«Краснопавлівський КХП» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» реалізува-

ли ще один не менш важливий проект 

для освітньої сфери Шульське. У при-

міщенні НВК були встановлені метало-

пластикові вікна (в кабінетах інформа-

тики, іноземної та української мови), 

а також вхідні двері. Крім того, у дитя-

чому садочку за фінансового сприяння 

Компанії також замінено 10 вікон.



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.
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  ПРОФЕСIОНАЛИ

Василь Петрович КазакВасиль Петрович Казак
 Посада: водій автотранспортних засобів на підприємстві «Юнігрейн-Агро» (Кернел)Посада: водій автотранспортних засобів на підприємстві «Юнігрейн-Агро» (Кернел)

 Стаж роботи в Компанії: 11 роківСтаж роботи в Компанії: 11 років

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

«Свій перший трудовий досвід я отримав одразу після закінчення школи, коли розпочав працювати сантехніком. Потім була 
трирічна служба у армії. Там же при військовому комісаріаті закінчив курси водіїв, отримав усі категорії. Відтоді дорога та рух ста-
ли для мене всім. Наразі мій залізний товариш — це вантажівка «ЗІЛ-130». Цей транспорт систематично залучається до польових 
робіт. Йдеться про підвезення ЗЗР та води для обприскування полів. Дуже подобається справа, якою займаюся. Задоволення 
приносить і спілкування з колективом. Ми справжня команда, працюємо, як злагоджений механізм. Чи вважаю я себе щасливим? 
Так, адже зумів виростити дітей за принципами людяності. Тепер тішуся успіхами онуків. Дякую долі за всі випробування та шан-
си, які випали у житті, а Кернел — за можливість працювати та приносити користь».

  З ПОШТОВОЇ 
      СКРИНЬКИ

Проект передбачає заміну 
старого водопроводу, так званий 
ремонт водопровідної мережі в 
селищі Покровське по вул. Осві-
тянській протяжністю 100 м. Ко-
ристувачами цього водопроводу є 
156 мешканців трьох багатоквартир-
них будинків, а також 136 вихованців 
місцевого дошкільного нав-чально-
го закладу «Барвінок». Тож справа 
важлива та актуальна.

Згідно з проектом, левову част-
ку коштів надала обласна рада, а 
також сільський бюджет. Проте зро-
зуміло, що додаткове фінансування 
не завадить. Тому ми звернулися до 
Кернел із клопотанням фінансово 
долучитися до справи й отримали 
позитивну відповідь — кошти в сумі 
10 тис. грн. Наразі йдуть перевірки 
відповідно до системи «Прозоро», 
а з 1 липня плануємо розпочати всі 
необхідні роботи, виконавцем яких 
буде місцеве комунальне підпри-
ємство.

Тому від себе особисто та від 
жителів дякую Кернел за підтримку! 
За роки мого перебування на поса-
ді голови села не було жодного ви-
падку відмови, коли громада звер-
талася за допомогою до Компанії. 
Володимир Колесніченко, Керівник 
регіонального управління підприєм-
ства «Говтва» (Кернел), та Світлана 
Воронова, Керівник відділу соціаль-
ної політики Кернел у регіоні, трима-
ють руку на пульсі наших проблем і 
потреб. Плідної праці Вам, керне-
лівці! Добробуту як у родинах, так і 
в колективі!

З повагою та вдячністю, 

сільський голова Олена Василівна Колотій 

та жителі селища Покровське 

(Решетилівський р-н, Полтавська обл.)

ДЯКУЄМО ЗА 
СПIВФIНАНСУВАННЯ 

ПРОЕКТУ «ВОДА – 
ЦЕ ЖИТТЯ»

Торік в обласному конкурсі 

проектів розвитку 

територіальних громад 

Полтавщини проект, який 

подала наша сільська 

рада — «Вода — це життя», —

став одним із переможців 

та отримав фінансування.

  ЦІКАВІ ПОДІЇ

У ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДIТЕЙ
Уже традиційно 1 червня відзначається Міжнародний день захисту 

дітей — чудове свято радості та надії. Коли дитина оточена любов’ю, 

відчуває сердечне тепло й турботу — вона дивиться на світ щасливими 

очима, помічаючи найтонші відтінки веселкових барв, а в її душі 

проростають найкращі почуття.

Саме така атмосфера, що про-
менилася світлом добра, 
панувала під час проведення 

урочистостей до цього свята в селах 
Красноградського району Харківщи-
ни. Підприємство «Мрія» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» люб’язно 
відгукнулися на звернення органі-
заторів дійств та надали фінансову 
підтримку.

КОМЕНТАР 

Тетяна Євгенівна Нерушенко, голова 
Кирилівської сільради

«Такого свята громада нашого 
села ще не відзначала. Тут кожен 
міг із задоволенням поринути у 
світ дитинства. Батьки, гості, се-
ред яких представники підприєм-
ства «Мрія» (Кернел) та Благодій-
ного фонду, а також сільська влада 
мали спільну мету — забезпечити 
якісне дозвілля малечі, яке дасть 
гарний старт веселому літу. І в нас 
усе вийшло. Компанія оплатила ро-
боту атракціонів, а також безмежну 
кількість солодкої вати. Кернелівці 
провели все свято у спілкуванні з 
нашими жителями і не залишали-
ся осторонь веселощів. Тому від 
усієї громади дякуємо Компанії за 
те, що не оминули увагою захід, і 
за те, що на маленьких обличчях 

з’являлися щасливі посмішки та 
радість».

КОМЕНТАР 

Ольга Григорівна Литвин, бібліотекар 
І категорії Петрівської сільської бібліотеки

«Щороку сільська бібліотека виступає 
головним організатором заходів до 
Дня захисту дітей. Цьогоріч свято про-
йшло на території нашого навчально-
виховного комплексу та об’єднало 
125 діток. Були тут різноманітні кон-
курси, читання віршів і, звісно, без-
межний заряд позитиву. А солодкі 
презенти для учасників уже вдруге 
організувало підприємство «Мрія» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». За 
що хочу подякувати Компанії».

День захисту дітей на території Кирилівської сільради День захисту дітей на території Кирилівської сільради 

(Красноградський р-н, Харківська обл.) пройшов за (Красноградський р-н, Харківська обл.) пройшов за 

фінансової підтримки компанії Кернелфінансової підтримки компанії Кернел

Для учасників Для учасників 

свята Дня захисту дітей свята Дня захисту дітей 

у с. Петрівка у с. Петрівка 

(Красноградський р-н, (Красноградський р-н, 

Харківська обл.) кернелівці Харківська обл.) кернелівці 

підготували солодощіпідготували солодощі
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  ГОСПОДАРЮ НА ЗАМІТКУ

цього дня соловей співає востаннє, 
проте якщо зозуля припинила співа-
ти, буде рання зима.

 12 липня — Петра й Павла

Цей день пов’язаний з літнім сон-
цестоянням. Найурочистіше його 
відзначали пастухи. У Карпатському 
регіоні власники тварин організову-
вали святковий обхід («петрівку») на 
вигоні. Гуцули приносили пиріжки з 
сиром (мандрики, перевертаники). 
Після обіду пастухи влаштовува-
ли різноманітні змагання, розваги, 
танці.
У цей день юним підпасичам дозво-
лялося зібрати один удій з усіх тва-
рин та вигідно продати. Виручені, 
гроші йшли на власні потреби.

 13 липня — Полупетра, 

або Петрового батька

Дехто з селян вважав, що це на-
зва на честь Петрового батька, 
інші — лише самого Петра, а хтось 
пов’язував її з тим, що свято напо-
ловину менше. Як би там не було, 
але на Полупетра вшановували та-
кож пастухів і тварин. Деінде навіть 
не доїли корів. Зранку варили борщ 
у трьох горщиках, оскільки Петро 
тричі відмовлявся од Христа. У цей 
день пастухи мали змогу відпочи-
ти — не відпасували тварин, а тому 
казали: «На Полупетра щаслива 
дітвора».

 14 липня — Кузьми і Дем’яна

«Кузьма і Дем’ян згубили жупан» — 
початок літньої спеки, адже за ста-
рим календарем це полудень літа.

 15 липня — Фотія

Закінчували косовицю сіна й почина-
ли готуватися до жнив, тому казали: 
«З сіножаті пішли пожинки». Якщо 

з’явилися жовті листочки на дере-
вах — на ранню осінь і зиму.

 16 липня — Маків день

Маків день вважається нещасливим. 
Наші предки намагалися не розпо-
чинати в цей час нових справ та були 
обережними.

 17 липня — Андрія, Марфи

У цю днину дивляться, як поводиться 
місяць. Якщо його видно при сході, а 
ще здається, що він ніби перебігає з 
місця на місце та змінює колір, буде 
гарний урожай. Також вважають, що 
в цей час визначається погода на 
11 серпня: «Який Андрій — такий і 
Калинник (11 серпня)».

 18 липня — Кирила й Афанасія

Якщо місяць яскравий, то на щедрий 
врожай.

 19 липня — Єремія, Сисоя

Сьогодні корисно ходити босоніж. 
«На липневого Єремія всі господарі 
вже відсіялися, а до жнив приступа-
ти ще рано». «Всякий Веремій про 
себе розумій: коли сіяти, коли жати, 
коли в скирти прибирати».

 20 липня — Євдокії, Єфросинії

Переважно дощовий день, який за-
початковує негоду.

 21 липня — Прокопа

Традиційний початок жнив. Дозріван-
ня зернових колись співпадало з до-
стиганням чорниць. Крім того, жінки 
до схід сонця йшли на вгороди рвати 
кріп як засіб для лікування головного 
болю — дорослі відваром змивали 
голови, а дітей купали у ваннах.
В народі вважалося, що соловей спі-
вав доти, поки ячмінь не викине колос, 
а зозуля — лише до Петра. Пасічники 
збирали бджолині рої тільки до Про-
копа; після цього з них намагалися не 

створювати нових сімей, бо не встиг-
нуть запастися на зиму медом.

 22 липня — Панкрата, Кирила

Цього дня можна збирати перший 
врожай огірків. Якщо сьогодні лас-
тівки літають низько — на дощ.

 23 липня — Антонія

Якщо гримить і блискає, то десь у 
полі копи горять.

 24 липня — Ольги

Почуєш глухий грім — на дощ, грім з 
гулом — до зливи.

 25 липня — Прокла

В цей день бувають найрясніші роси. 
На Прокла все промокло.

 26 липня — архангела Гавриїла

Якщо сильна злива з грозою, то на 
дощову осінь.

 27 липня — Акили

Якщо на Акили йтиме дощ, то він ли-
тиме ще сім днів або й сім тижнів. Та-
кож наші пращури помітили, що цьо-
го дня капуста згортається в качани.

 28 липня — Володимира

Знахарі кажуть, що в цей день пот-
рібно встигнути зібрати всі цілющі 
трави.

 29 липня — Валентини

Цей день вважається святом «імен-
ного снопа».

 30 липня — Марини

Наші пращури вірили, що люди, які на-
родилися цього дня, мають владу над 
блискавками. «Суха блискавка калит 
хліб в цвіту, наводить ржу на траву».

 31 липня — Івана Багатостраж-

дальника

Цього дня жінки, котрих залишили чо-
ловіки, наймали в церкві службу божу, 
бо вірили в те, що після цього вони 
повернуться назад і будуть вельми ві-
рними в подружньому житті.

 1 липня — Іпата, Федула

У цей день спостерігають за травою: 
якщо вона суха — вночі йтиме дощ. 
Сьогодні розпочинають готуватися 
до жнив: «Леонтій до жнив серпи й 
коси поточив!».

 2 липня — Зосима

Цього святого вважають покрови-
телем бджіл. Відсьогодні ці комах 
заготовлюють мед на зиму. За ними 
спостерігають: якщо бджоли летять 
до своїх вуликів – незабаром дощ, а 
перед спекою вони стають агресив-
нішими — частіше жалять.

 3 липня — Мефодія

Якщо на Мефодія йде дощ, то він 
може тривати протягом сорока днів 
із переривами.

 4 липня — Терентія, Уляна

Улян — мученик із міста Тарі. Цього 
дня продовжується тема дощу (якщо 
справджується прикмета на Мефо-
дія). Якщо ж спекотно, то грудень 
буде морозним.
У ці дні зацвітає липа, здатна по-
збавити від пристріту. Вважалося, 
що той, хто зрубає це дерево, в лісі 
неодмінно заблукає, а якщо липа 
біля будинку всохла — до поганих 
змін у домі.

 5 липня — Євсевія

У день священномученика Євсевія 
наші предки сподівалися на дощ, 
адже він віщував гарний врожай хлі-
ба. Також спостерігали за туманом 
вранці: якщо імла стелиться по воді, 
буде тепло.

 6 липня — Горпини Купальної

Цей день вважають одним із найкра-
щих для заготівлі лікарських трав. 
Люди удосвіта вставали й вирушали 
в ліс і на левади, щоб запастися при-
родними ліками.

 7 липня — Івана Купала

Давнє язичницьке свято, що при-
падає на ніч із 6 на 7 липня. З ним 
пов’язані цікаві обряди: хлопці го-
тували вогнища, а дівчата вбирали 
Марену — живу гілку. З настанням 
сутінків парубки розкладали багат-
тя, через яке парами перестрибува-
ли, дівчата топили Марену, яка сим-
волізувала русалку, пускали на воду 
віночки, шукаючи майбутнє кохання.

 8 липня — Петра і Февронії

Петро та Февронія — князівське по-
дружжя, що славилося своїм мило-
сердям. Вони померли в один день 
і час. Вважається, що з цього дня 
можна очікувати ще сорок спекот-
них днів.

 9 липня — Давида Солунського

Наші пращури помітили, що цього 
дня достигають ягоди. Також вони 
слідкували за травою: якщо зранку 
вона суха — вночі йтиме дощ.

 10 липня — Самсона

Його іще називали Сіногній. «На 
Самсона, — казали, — бійся мусо-
на». Якщо йтиме дощ, то негодитиме 
сім тижнів — аж до бабиного літа.

 11 липня — Сергія і Германа

На Сергія та Германа дозріває чер-
вона бузина. Люди помітили, що 

ЛИПЕНЬ – ЛIТА ВЕРХIВКА
 ПРИКМЕТИ

«ПIДГОРТАТИ ЧИ НI? ОСЬ У ЧIМ ПИТАННЯ»
В українських реаліях сакраментальна Гамлетова фраза звучала 

б приблизно так… Мова йде, як Ви вже, мабуть, здогадалися, про 

картопляні плантації, підгортання яких, нарівні з сапанням, вже 

стало своєрідною традицією.

Навіщо підгортати 
картоплю?

Деякі городники, що воліють 
висаджувати картоплю під лопату, 
задаються питанням: чи слід її під-
гортати в цьому випадку, адже осно-
вна маса нижньої частини рослини 
знаходиться глибоко в землі. Остан-
нім часом необхідність у підгортанні 
картоплі ставлять під сумнів, нібито 
навіть проводилися дослідження, і 
була доведена мало не марність цьо-
го методу. Однак довгі роки практи-
ки доводять зворотне. Підгортання 
не тільки сприяє утворенню більшої 
кількості столонів, воно покращує 
структуру ґрунту, роблячи її більш 
пухким і повітропроникним. Особли-
во це актуально при обробітку кар-
топлі на щільних і вологих ґрунтах. 
Проводячи підгортання своєчасно і 
правильно, Ви обов’язково отрима-
єте більш високий урожай картоплі.

За рахунок чого 
покращується 
врожайність? 

Все просто. По-перше, коли Ви 
ховаєте молоді пагони під шаром 
ґрунту, то тим самим стимулюєте 
рослину утворювати нові паростки. 
Отже, вегетативна маса збільшуєть-
ся, формується більш потужний кущ 
із великою кількістю листової маси. 
Вона починає активно працювати на 
утворення врожаю в ґрунті.

Другий позитивний момент — 
це захист від раптових заморозків. 
Всі пам’ятають холоди такої сили, 
коли пізньою весною випадає сніг і 
лежить протягом декількох годин. У 
цій ситуації, коли рослина захована 
під шаром ґрунту, вона перебуває в 
безпеці. Третя причина, яка змушує 
нас орудувати сапкою (ідеальний 

інструмент для підгортання), — це 
захист від грізного ворога — коло-
радського жука. Підгортаючи кущі 
картоплі, ми ховаємо від шкідника 
їхню найменш захищену частину —
молоденькі пагони. Ну й, нарешті, 
причина, що сподобається городни-
кам, у яких кожна хвилина на рахунку: 
підгортаючи рослини, ми тим самим 
зменшуємо планову кількість пропо-
лок, адже бур’янам буде складніше 
пробитися з-під шару землі.

Про терміни підгортання

Що стосується термінів і кіль-
кості підгортання, то оптимальний 
варіант, який використовує біль-
шість городників, — це три рази. 
Перше підгортання проводять у пе-
ріод, коли тільки з’явилися сходи, 
зазвичай культура має по 5-6 лис-
точків. Їх можна присипати повніс-
тю, але не забувайте — шар ґрунту 
повинен бути не більше десяти сан-
тиметрів! В іншому випадку це може 
стати перешкодою для зростання 
пагонів, а не допомогою рослині.

У жодному разі не проводьте 
підгортання в сильну спеку — так Ви 
можете засипати молоді паростки 
розпеченим ґрунтом і просто погу-
бити їх або викликати серйозні опіки 
тканин. Не варто використовувати й 
надто вологу землю, бо таким чином 
Ви повністю позбавите верхній шар 
ґрунту повітрообміну.

Наступне підгортання прово-
дять приблизно через тиждень після 
першого —  зазвичай до цього часу 
паростки картоплі вже показуються 
над ґрунтом знову. Перед тим як 
провести підгортання, огляньте їх. 
Здорові паростки міцні, а не мляві, 
та мають яскраво-зелений колір. 
Друге підгортання також прово-
дять на висоту десяти сантиме-
трів, повністю присипаючи рос-
лини.

Утретє ми вдаємося до 
допомоги сапи, коли рослини 
витягнутися на висоту близько 
тридцяти сантиметрів. Цього 
разу не засипаємо паростки 
повністю, а лише підгортаємо 
ґрунт до основи куща. Земля нео-
дмінно має бути пухкою, без вели-
ких грудок.

Способи підгортання 
картоплі
Процедуру підгортання можна 

виконувати різними способами. 

Найбільш популярні з них:

 Підгортання сапкою або моти-
кою. Цей спосіб застосовується в 
тому випадку, якщо площа ділянки, 
зайнята посадками цієї культури, не 
надто значна.

 Підгортання мотокультиватором. 
За допомогою такої практичної сіль-
ськогосподарської техніки можна 
обробити великі площі.

 Підгортання за допомогою трак-
тора — це ідеальний варіант для не-
великих фермерських господарств, 
де під картоплю відведено досить 
значні земельні ділянки.

Особливості процесу

При підгортанні картоплі слід 
пам’ятати, що активний розвиток 
бульб відбувається лише тоді, коли 
температура повітря становить не 
більше +25 °С. При цьому ґрунт має 
бути пухким та вологим. В іншому 

Щоб виріши-

ти для себе, потрібно 

підгортати картоплю чи ні, 

варто провести дослід. Напри-

клад, можна половину картопляної 

грядки підгорнути, а другу — тільки 

розпушити. Підживлення та боротьбу зі 

шкідниками проводити однаково на обох 

ділянках. Під час збирання врожаю змо-

жете переконатися, який спосіб оброб-

ки ґрунту на картопляних грядках 

більш ефективний безпосередньо 

для Вашого городу й дає кра-

щий врожай за якістю та 

кількістю.

КОРИСНА ПОРАДА

КОРИСНА ПОРАДА

випадку урожай буде невисо-
ким, скільки б разів городник 
не підгортав картоплю. Саме 
тому в сухих і жарких регіонах, 
де немає можливості проводи-

ти полив, від підгортання часто 
відмовляються взагалі.

При неглибокій посадці та ре-
гулярному підгортанні картоплі під 
час збору врожаю простіше вико-
пувати бульби, і процедура їхнього 
збирання стає не такою трудоміст-
кою.

Ранні сорти підгортають один 
раз, попередньо посипавши дерев-
ною золою землю. Вона буде гар-
ним добривом для рослин. Також 
можна використовувати рідку орга-
ніку — розчин коров’яку або пташи-
ний послід. Розвести 1:10 водою та 
полити міжряддя, не зачіпаючи лис-
тя рослин. Якщо використовувати 
метод мульчування, то ґрунт завжди 
буде вологим і пухким, а бур’янів 
стане менше.



Газета «У кожен двiр» № 3 (3).
Реєстр. № КВ 22703-12603ПР вiд 12.04.2017 р.
Засновник: ТОВ «Миргородський елеватор».
Редакцiя: Харкiвська обл., Красноградський р-н,
м. Красноград, вул. Жовтнева, 58-а
Редактор: Р. В. Соколов
Для листiв: а/с 148, м. Київ, 01135;
e-mail: u-kozhen-dvir@ukr.net
© «Миргородський елеватор», 2017 р.

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

Вiддруковано: ТОВ «Мега-Полiграф»  
04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14,  
тел. (044) 451-86-70.  
www.mega-poligraf.kiev.ua.  
Замовлення № 55066

Пiдписано до друку 6.07.2017 р.
Загальний наклад 11 500 прим.

У кожен

ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ

8 7 липня 2017 року

ВIТАЄМО!

ДОРОГI ДРУЗI!
Газета «У кожен двiр» за сприяння компанiї Газета «У кожен двiр» за сприяння компанiї 

Кернел приймає вiтання з ювiлеями, днями Кернел приймає вiтання з ювiлеями, днями 
народження, святковими подiями!народження, святковими подiями!

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

ПЕРШI ДЕСЯТЬ ПРИВIТАНЬ ГАРАНТОВАНО 

ПОТРАПЛЯТЬ У ЧЕРГОВИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ!

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.

ШАНОВНI ОРЕНДОДАВЦI КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ!
Повідомляємо Вам про те, що з 1 червня 2017 року Ви зможете 

поставити питання юристам компанії Кернел. Кваліфіковані фахівці 

нададуть вичерпні відповіді на два найбільш актуальних запитання 

на шпальтах газети «У кожен двір». Тому, якщо Вам потрібна 

юридична консультація із земельних, майнових, спадкових питань, 

телефонуйте за номерами гарячої лінії:

РАЗОМ З КЕРНЕЛ КРАЩЕ ТА НАДІЙНІШЕ!

(066) 601-34-57, (068) 573-18-49, 
(093) 500-40-75!

21 червня славний 95-річний ювілей завітав на 
поріг ІВАНА КАРПОВИЧА ТКАЧЕНКА з с. Петрівка 

(Красноградський р-н, Харківська обл.)

Хай доля не знає печалі і втоми,
Хай щастя панує завжди в Вашім домі.

Хай шанують Вас добрі люди,
І здоров’я міцним ще довго у Вас буде.
Хай внуки щебечуть, немов солов’ята,

І радості, щастя дарують багато.
Сердечно бажаємо гарного настрою,

Щастя, здоров’я на довгі літа.
З любов’ю та вдячністю, дочка Наталія Іванівна, 

син В’ячеслав Іванович, невістка Валентина 
Володимирівна, внуки та правнуки

22 червня 95-річний ювілей відзначила 
АНАСТАСІЯ ЛЕОНТІЇВНА ЛИСЕНКО із с. Петрівка 

(Красноградський р-н, Харківська обл.)

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад

Здоров’я, миру й щирої надії.

З повагою, дочки, зяті, онуки, а також колектив 
підприємства «Мрія» (Кернел)

25 червня ювілейну дату, 75 років, святкував 
ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ БАТЮК із с. Петрівка 

(Красноградський р-н, Харківська обл.)

Як вода джерельна, будь завжди здоровий,
Хай сміються очі, не хмуряться брови,

Зігрівають серце почуття високі,
А Господь дарує сто щасливих років.

З вдячністю, сини зі своїми родинами 
та колектив підприємства  «Мрія» (Кернел)

25 червня Раїса Андріївна Курочка із с. Петрівка 
(Красноградський р-н, Харківська обл.) відзна-

чила 85-річчя

Хай у житті Вашім завжди буде літо,
А якщо осінь, то тільки золота.
Нехай у гості їдуть завжди діти,

Хай сміх і радість на подвір’ї не стиха!
Нехай рясні дощі несуть для Вас здоров’я,

Проміння сонячне торкає за вуста.
Хай діти і онуки зігріють Вас любов’ю,
Бажаєм довгого й щасливого життя!

З повагою, дочки, син, онуки та правнуки, а 
також  колектив підприємства  «Мрія» (Кернел)

26 червня славний 85-річний ювілей завітав 
у гості до ПОЛІНИ ФЕДОРІВНИ САРИЧЕВОЇ 

із с. Смирнівка (Лозівський р-н, Харківська обл.)

Нехай дарують радість Вам літа.
Душа сто літ хай буде молодою.
Хай Вам рясні колосяться жита.
Джерела б’ють цілющою водою.

З повагою та вдячністю, рідні, близькі та колек-
тив «Краснопавлівського КХП» (Кернел)

28 червня РОЗАЛІЯ МИКОЛАЇВНА ВАРЕНКО 
із села Петрівка (Красноградський р-н, 

Харківська обл.)  відсвяткувала своє 70-річчя.

Журавлиним ключем відлітають літа,
Ювілей вже на Вашім порозі

Але серцем своїм Ви завжди молода,
Хоча юність вернути не в змозі

Хай калиновий кущ щедро квітне в дворі
Солов’ї хай щебечуть грайливо

І щоб сонце сіяло ще довго вгорі
І жилося щоб мирно й щасливо.

З повагою, дочка, онуки та правнуки, а також 
колектив підприємства  «Мрія» (Кернел)

28 червня 80-річний ювілей відзначила 
ЛЮБОВ ПЕТРІВНА ЯКИМЕНКО із с. Коханівка 

(Кегичівський р-н, Харківська обл.)

Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,
І дарує ще багато літ!

З повагою, родичі, односельці та колектив під-
приємства «Мрія» (Кернел)

19 червня 60-річчя відзначив 
ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ БУТЕНКО із с. Чернігівське 

(Лозівський р-н, Харківська обл.)

В цей дорогий для серця день,
Бажаєм квітів і пісень!

Від друзів щирих привітань,
Від зірок — здійснення бажань!

Від сонця — світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!

І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!

З повагою, родичі, односельці та колектив під-
приємства  «Мрія» (Кернел)

24 червня 70-річний ювілей святкував 
ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ ТЯГЛО, 

житель Шатівської сільради (Лозівський р-н, 
Харківська обл.)

Хай квітнуть дні яскравим цвітом
І будуть в них сердечність і тепло.

Щоб у житті було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було!

З повагою, рідні, близькі та колектив «Красно-
павлівського КХП» (Кернел)

23 червня 50-річний ювілей святкував 
ГЕННАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ СЛЄСЬ, 

житель Роздольської сільради 
(Первомайський р-н, Харківська обл.)

50 — не привід для печалі,
50 — це зрілість золота.

Хай до ста, а може, ще і далі,
Йдуть, не оглядаючись літа.

Нехай Вам Бог зішле ще здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,

Щоб Ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ.

З повагою, рідні, близькі та колектив «Красно-
павлівського КХП» (Кернел)

«Юнігрейн-Агро» (Кернел)
ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ

(с. Михнівці, Лубенський р-н, Полтавська обл.)
 Вища інженерна освіта.
 Досвід роботи за спеціальністю не менше 1 року.
 Наявність посвідчення водія категорії В.

«Вишневе-Агро» (Кернел)
ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ

(с. Вишневе, Оржицький р-н, Полтавська обл.)
 Вища інженерна освіта.
 Досвід роботи за спеціальністю від 2 років.
 Знання та досвід роботи з імпортною технікою.
 Наявність посвідчення водія категорії В.

АГРОНОМ

(с. Вишневе, Оржицький р-н, Полтавська обл.)
 Вища агрономічна освіта.
 Досвід роботи не менше 3 років. 
 Наявність водійського посвідчення категорії В.

Контактна особа: Юлія Руденко, тел.: (050) 308-51-53

«Краснопавлівський КХП» (Кернел)
ЕЛЕКТРОЗВАРНИК

(смт Краснопавлівка, Лозівський р-н, Харківська обл.)
 Досвід роботи не менше 1 року.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

(смт Краснопавлівка, Лозівський р-н, Харківська обл.)
 Посвідчення тракториста-машиніста категорії В1.
 Бажаний досвід роботи не менше 1 року.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

(смт. Краснопавлівка, Лозівський р-н, Харківська обл.)
 Посвідчення водія категорії С, Е.
 Досвід роботи не менше 1 року.

«Мрія» (Кернел)
ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК

(м. Лозова, Харківська обл.)
 Досвід роботи не менше 1 року.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

(м. Лозова, с. Лебедівка Харківська обл.)
 Посвідчення тракториста-машиніста категорії В1.
 Бажаний досвід роботи — не менше 1 року.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

(м. Лозова, с. Лебедівка, с. Петрівка, Харківська обл.)
 Посвідчення водія категорії С, Е.
 Досвід роботи не менше 1 року.

Контактна особа: Наталія Швець, тел.: (050) 308-46-52.


