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ОХОРОНА ЗДОРОВ’ЯОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
У серпні ПІДПРИЄМСТВО 

«МРІЯ» (КЕРНЕЛ) СПІЛЬНО 

З БЛАГОДІЙНИМ ФОНДОМ 
направили фінансову допомогу 

для фельдшерсько-акушер-
ського пункту с. Надеждине та 

амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини села 

Лебедівка, що в Сахновщин-
ському районі області.
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Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї КернелНаталя Хвостова 

Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 
Директор Благодiйного фонду 

«Разом з Кернел»

ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРОЦIКАВI ПОДIЇ
Наприкінці літа У ПІДОПІЧНИХ 

СЕЛАХ КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ НА 

ПОЛТАВЩИНІ, СУМЩИНІ ТА 

ХАРКІВЩИНІ, окрім святкування 
Дня Незалежності України, відзна-

чають Дні народження населених 
пунктів. Компанія традиційно долу-
чилася до урочистостей, загальний 

бюджет витрат Кернел становить 
близько 95 тис. грн.

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
За даними Держстату, кількість сільськогосподарських тварин в Україні становить:

 ВІДЛУННЯ СВЯТА

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!
Ось і закінчилось літо. Кожному з нас воно 

запам’яталося своїми яскравими барвами. 
Проте ми переконані, це був час позитивних 
емоцій, нових досягнень і перемог. Спільно з 
агропідприємствами компанії Кернел та БФ 
«Разом з Кернел» громади сіл Полтавщини, 
Харківщини, Сумщини реалізували чимало 
соціальних проектів, виконали безліч добрих 
справ та провели масу цікавих заходів. Про них 
ми й поговоримо в сьогоднішньому випуску.

Спершу варто звернути увагу на такий 
важливий момент діяльності агропідприємств 
Компанії — «Вишневе-Агро», «Юнігрейн-Агро», 
«Краснопавлівський КХП», «Мрія», «Аршиця», 
«Говтва», «Україна», «Дружба», як сплата по-
датків. Сумлінне перерахування податкових 
коштів орендарем — це запорука поповнення 
місцевих бюджетів, а відтак — можливість під-
вищувати соціальні стандарти, створювати 
гідні умови життя в українському селі. Про те, 
скільки податків сплатили вказані кернелівські 
агропідприємства і як розподілено ці кошти, 
читайте в номері.

Яскраво, цікаво та весело, з подарунка-
ми й урочистими лінійками у школах регіону 
зустріли День знань. Цьогоріч 1325 першо-
класників із сіл  Полтавської, Харківської та 
Сумської областей одержали від агропідпри-
ємств Кернел та БФ «Разом з Кернел» набори 
канцелярського приладдя.

Тепер про соціальну сферу. Важливими 
для громад сіл Біївці (Лубенський р-н, Пол-
тавська обл.) та Почаївка (Гребінківський р-н,
Полтавська обл.) стали проекти з ремонту 
дорожнього покриття. Підприємство «Вишне-
ве-Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
спрямували на їхню реалізацію 160 тис. грн. 
Подробицями поділилися очільники сільрад.

Не залишилися кернелівці й осторонь 
потреб освітньої  сфери, вкотре направивши 
кошти на покращення умов навчання у школах 
полтавських та харківських сіл. Фінансову під-
тримку від Кернел отримали Полтавський НВК 
(Лозівський р-н, Харківська обл.), Михнівська 
та Калайдинцівська ЗОШ (Лубенський р-н, 
Полтавська обл.), Максимівський НВК (Кре-
менчуцький р-н, Полтавська обл.), Савинська 
та Величківська ЗОШ (Оржицький р-н, Полтав-
ська обл.), Броварківська та Бабичівська ЗОШ 
(Глобинський р-н, Полтавська обл.), а також 
Василівська ЗОШ (Семенівський р-н, Пол-
тавська обл.). Детальніше про ці проекти —
на шпальтах видання.

Крім того, підприємство «Мрія» (Кернел) 
та Благодійний фонд надали фінансову під-
тримку медичним закладам Сахновщинсько-
го району Харківщини. Йдеться про кошти на 
медикаменти першої необхідності для ФАПу 
с. Надеждине та на придбання стільців у амбу-
латорію с. Лебедівка.

А ще ми розповімо про цікавий та ко-
рисний для збереження фауни Харківщини 
проект. Завдяки фінансуванню Кернел було 
закуплено 128 фазанів. Птахів випустили у 
природне середовище. Цікавий фоторепор-
таж із події шукайте на сторінках газети.

Традиційно в номері Ви знайдете корисні 
поради, вакансії Компанії та історії тих, хто бу-
дує кар’єру в Кернел. Тож запрошуємо пере-
горнути сторінки улюбленої газети!

Усім золотої та щедрої 
на подарунки долі осені, 

злагоди й миру!

МЕЛОДIЯ ШКIЛЬНОГО 
ДЗВОНИКА

За підсумками першого півріччя 
2017-го завдяки діяльності 

агропідприємств Кернел  
«Вишневе-Агро», «Юнігрейн-

Агро», «Краснопавлівський КХП», 
«Мрія», «Аршиця», «Говтва», 

«Україна» та «Дружба» МІСЦЕВІ 

ТА ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТИ 

ПОПОВНИЛИСЯ майже 
на 170 млн грн.

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА
СВИНІ ВІВЦІ ТА КОЗИ ПТИЦЯ

усього у т. ч. корови
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року
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На 1 червня 

2017 р.
4263,4 99,0 2139,3 97,6 6788,0 91,7 1725,1 100,4 220 140,6 101,4

На 1 липня 
2017 р.

4278,0 99,1 2136,3 97,5 6856,3 91,5 1721,7 101,0 235 492,3 100,5

На 1 серпня 
2017 р.

4255,4 99,3 2134,4 97,7 6893,0 91,4 1684,9 101,2 237 314,1 101,0

Осінь в Україні починається з Дня знань. 
Традиційно в навчальних закладах Полтавщини, 

Сумщини та Харківщини це свято відзначали 
спільно з представниками агропідприємств 

компанії Кернел — «Вишневе-Агро», «Юнігрейн-
Агро», «Краснопавлівський КХП», «Мрія», «Говтва», 

«Аршиця», «Україна», «Дружба» та Благодійного 
фонду «Разом з Кернел». Цьогоріч бюджет витрат 
Компанії на подарунки першокласникам і школам 

регіону склав понад 152 тис. грн. 
Своїми враженнями на сторінках газети 

поділилися директори навчальних закладів 
та батьки першачків.

Першокласники із сіл Полтавської, Сумської та Харківської областей дякують компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» Першокласники із сіл Полтавської, Сумської та Харківської областей дякують компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» 

за подарунки до Дня знаньза подарунки до Дня знань
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 ЦІКАВІ ПОДІЇ

ЯК ВIДЗНАЧАЛИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТI 
НА БАТЬКIВЩИНI ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА
Музей-садиба у с. Біївці (Лубенський р-н, Полтавська обл.), де виріс поет Василь Симоненко, 

де він ходив до школи, де пройшли його дитячі роки, зустріла відвідувачів та учасників 

районного заходу, присвяченого Дню Незалежності України, гостинно прочиненими 

дверима, гілками калини, запахом м’яти та щемливою, душевною атмосферою.

Тут, біля дбайливо доглянутої хатини, 
відбулася театралізована вистава. 
Після покладання квітів до пам’ятни-

ка Симоненкові гості дійства перейшли 
до стадіону, де розташувалися експози-
ції сільських рад району. Кожна сільрада 
представила на суд глядачів власні здо-
бутки, виявивши свою творчість та само-
бутність.

Потім було урочисте нагородження най-
кращих діячів сільського господарства ра-

йону, представників культури, працівників 
освіти, медицини, активістів — тих, хто бере 
активну участь у розвитку та процвітанні краю. 
Згодом відбувся святковий концерт за участю 
ансамблів місцевої художньої самодіяльності 
та вокалістів.

Вагому фінансову допомогу для органі-
зації свята надало підприємство «Вишневе-
Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Саме 
Компанія направила понад 52 тис. грн для 
оформлення та оренди сцени, встановлення 

альтанки, дерев’яного млина та зрубу біля са-
диби В. Симоненка.

КОМЕНТАР 

Людмила Пазенко, керівник відділу культури та туризму 
Лубенської РДА

«Цього року районне свято до Дня Неза-
лежності вперше проводилося на території 
с. Біївці, малій батьківщині поета Василя 
Симоненка. Без перебільшення, захід вдав-
ся на славу. А все тому, що була проведена 

масштабна організаційна робота. До проекту 
долучилися чимало спонсорів та благодійни-
ків, зокрема й підприємство «Вишневе-Агро» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Валентина 
Пищида, Керівник відділу соціальної політики 
в регіоні, була особисто присутня на заході, 
переймалася та вболівала за якість його про-
ведення. Та й взагалі, про роботу кернелівців 
у районі чую лише позитивні відгуки. Вдяч-
на всім, хто допомагав нам провести свято. 
Окрема подяка Кернел».

За кошти від підприємства «Вишневе-Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у рамках За кошти від підприємства «Вишневе-Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у рамках 

підготовки до Дня Незалежності у с. Біївці (Лубенський р-н, Полтавська обл.) біля підготовки до Дня Незалежності у с. Біївці (Лубенський р-н, Полтавська обл.) біля 

садиби В. Симоненка встановлено альтанку, дерев’яний млин та зрубсадиби В. Симоненка встановлено альтанку, дерев’яний млин та зруб

СВЯТКУВАЛИ ДНI СЕЛА

Так, за фінансової участі 
підприємства «Говтва» 
(Кернел) та Благодійно-

го фонду Дні села проведено в 
Покровському, Шкурупіях, Біло-
конях, Михнівці (Решетилівсь-
кий р-н). Підприємство «Аршиця» 
фінансувало Дні села в Лівенсь-
кому, Маячці, Малій Перещепині, 
Пологах, Пристанційному, Пи-
сарівці (Новосанжарський р-н),
Морозах, Прощурадах, Прося-
никівці, Кунівці, Світлогірсько-
му, Деменках, Вишневому (Ко-
беляцький р-н). Підприємство 
«Україна» (Кернел) направляло 
кошти на організацію урочи-
стостей у селах Артелярщина 
(Зіньківський р-н) та Черняківка 
(Чутівський р-н). Також за фі-
нансування «Юнігрейн-Агро» 
(Кернел) День села пройшов у 
Василівці (Семенівський р-н). 
Загальний бюджет витрат Кер-
нел склав близько 95 тис. грн.

КОМЕНТАР 

Світлана Манойло, голова 
Артелярщинської сільради 
(Зіньківський р-н, Полтавська обл.)

«Традиційно 19 серпня, у Ме-
довий Спас, наша громада 
святкує День села. Не менш 
традиційною є допомога під-
приємства «Україна» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» у під-
готовці дійства. Цей рік не став 
винятком. За фінансової під-
тримки Компанії було органі-
зовано святковий феєрверк та 
оплачено музичний супровід 
свята — гурт із Зінькова, який 
відіграв дискотеку. Крім того, 
на сцені виступав і місцевий 
жіночий ансамбль «Артеляр-
щинські красуні». Хочу сказати 
спасибі Кернел, працівникам 
цієї Компанії, зокрема Керівни-
ку відділу соціальної політики 
Світлані Вороновій — за лю-
дяність, розуміння та всебічну 

підтримку соціальної сфери 
наших сіл.

КОМЕНТАР 

Юрій Романюк, голова Василівської 
сільради (Семенівський р-н, 
Полтавська обл.)

«26 серпня ми відзначили день 
народження рідного села. Для 
місцевих мешканців та гостей 
була організована цікава про-
грама — урочиста частина з 
виступами ансамблів худож-
ньої самодіяльності села та ра-
йону, лотерея з подарунками, 
частування смачним кулешем. 
Коштами на організацію свята 
нам допомогло підприємство 
«Юнігрейн-Агро» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел». За ці 
гроші ми придбали солодощі 
для маленьких артистів, по-
дарунки для лотереї та для 
найстарших і наймолодших 
мешканців. Крім того, Кернел 
допомагає нам у вирішенні ба-
гатьох нагальних питань. Так, у 
минулі періоди за фінансової 
участі Компанії проходила за-
міна вікон у школі, поточні літні 
ремонти. Також встановлюва-
лися віконні конструкції в ФАПі 
та огорожа навколо нього. Ве-
личезна подяка кернелівцям за 
те, що чують наші потреби та 
допомагають вирішувати про-
блеми».

«Пахне рідне село: і цвітінням лугів, і роздоллям небес, 

і піснями гаїв, і полями, де сонячне світить чоло — пахне 

цвітом село…» За традицією раз на рік українські села 

відзначають свої дні народження. На літній період припадає 

найбільша кількість таких урочистостей. І хоча в цей час і 

турбот у селян немало, проте вони викроюють хвилинку, 

щоб відвідати подібні заходи. Традиційно агропідприємства 

компанії Кернел спільно з Благодійним фондом 

«Разом з Кернел» фінансово допомагають сільським 

громадам в організації святкувань.

ДВА СВЯТА В ОДНОМУ – 
В ЦАРЕДАРIВЦI
Окрім Дня Незалежності, 24 серпня громада села Царедарівка (Лозівський р-н,

Харківська обл.) відзначала ще й 30-річчя створення сільської ради. Тут було 

організовано урочистий захід із цікавим концертом, виступами колективів 

місцевої художньої самодіяльності, розвагами.

Фінансову участь у організації дійства взяли й підприємство «Мрія» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел». Саме вони направили кошти на придбання подарунків, 
які вручено почесним жителям села, громадським діячам, активістам.

КОМЕНТАР 

Юрій Попович, голова Царедарівської сільради 

«Одразу хочу наголосити на тому, що останнім часом співпраця з підприємством «Мрія» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» значно пожвавилася. Ми спільно реалізовуємо важ-
ливі для соціальної сфери сіл проекти — надається підтримка закладам освіти, куль-
тури. Не оминули аграрії увагою й День села, виділивши на його святкування понад 
8 тис. грн. У перспективі — розпочати з Компанією проект із ремонту водогону в с. Полтав-
ське. А зараз — щиро дякуємо за те, що аграрії нас чують, розуміють та допомагають».

За фінансової участі підприємства «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» За фінансової участі підприємства «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 

у с. Царедарівка (Лозівський р-н, Харківська обл.) у с. Царедарівка (Лозівський р-н, Харківська обл.) 

відзначали День Незалежності та ювілей створення сільрадивідзначали День Незалежності та ювілей створення сільради
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  БЛАГОУСТРІЙ

Для агропідприємств компанії Кернел пріоритетним 

напрямком соціальної політики є фінансування капітальних 

та поточних ремонтів сільських доріг і шляхів районного 

значення. У літній період такі роботи активно проходили 

на Полтавщині. 

РЕМОНТУЄМО ДОРОГИ РАЗОМ

Так, за фінансування підприємства «Виш-
неве-Агро» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» ямкові ремонти асфальтово-

го покриття пройшли на території Бієвець-
кої сільради (Лубенський р-н) та Почаївської 
сільради (Гребінківський р-н). Бюджет витрат 
Кернел склав 160 тис. грн. Деталями поділи-
лися очільники сільрад.

КОМЕНТАР 

Ніна Остапенко, голова Бієвецької сільради

«Підприємство «Вишневе-Агро» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» не вперше допомагає 
населеним пунктам нашої сільради в ремон-
ті доріг. Торік аграрії спрямували 50 тис. грн 
для приведення до ладу дороги між села-
ми Біївці та Єнківці. Цьогоріч 60 тис. грн від 

Кернел ми залучили на ямковий ремонт до-
рожнього покриття центральної вулиці Шев-
ченка в селі Біївці. У результаті асфальтове 
покриття покращено на ділянці 2 км. Додам, 
нещодавно ми вже ремонтували цю дорогу, 
та оскільки вона знаходиться в низині, то по-
стійно просідає та потребує систематичного 
оновлення. Хочу подякувати кернелівцям за 
цю добру справу».

КОМЕНТАР 

Сергій Кальченко, голова Почаївської сільради

«Дорожнє покриття по вул. Перемоги в селі 
Почаївка не ремонтувалося ще з радянських 
часів. У 1990-х, коли розформовували місце-
вий військовий аеродром, вантажними авто-
мобілями звідти вивозили спорядження й та-

ким чином дорогу зовсім розбили. Цьогоріч ми 
вирішили зайнятися ремонтом цієї транспорт-
ної артерії. З сільського бюджету направили 
на проект 200 тис. грн, ще 100 тис. грн виділив 
орендар землі підприємство «Вишневе-Агро» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». У резуль-
таті проведено ямковий ремонт, прокладено 
близько 800 кв. м асфальтобетону. До речі, 

саме Кернел завжди підтримує звернення, які 
стосуються благоустрою сільських територій. 
Так, у зимовий період у п’яти населених пунк-
тах сільради дороги розчищалися від снігу, не 
раз упорядковувалися (обкошувалися) око-
лиці, у тому числі стадіон. Адже у нас є своя 
футбольна команда. Вдячні аграріям за допо-
могу».

  ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

ПОКРАЩУЄМО УМОВИ НАВЧАННЯ В СIЛЬСЬКИХ ШКОЛАХ
У минулому випуску газети ми розповідали про те, як агропідприємства компанії Кернел спільно 

з Благодійним фондом «Разом з Кернел» фінансово допомагали освітнім закладам Полтавщини, 

Сумщини та Харківщини готуватися до нового навчального року.

На сьогодні маємо чергові до-
брі справи кернелівців, втілені 
в життя з метою покращен-

ня умов виховання дітей у сільських 
освітніх закладах. Зокрема, фінан-
сову підтримку Кернел направив у 
Полтавський НВК (Лозівський р-н, 
Харківська обл.), Михнівську та Ка-
лайдинцівську ЗОШ (Лубенський р-
н, Полтавська обл.), Максимівський 
НВК (Кременчуцький р-н, Полтавсь-
ка обл.), Савинську та Величківську 
ЗОШ (Оржицький р-н, Полтавсь-
ка обл.), Броварківську та Бабичівсь-
ку ЗОШ (Глобинський р-н, Полтавсь-
ка обл.), а також у Василівську ЗОШ 
(Семенівський р-н, Полтавська обл.). 
Загальна сума коштів, інвестована 
агропідприємствами Компанії та Бла-
годійним фондом на реалізацію про-
ектів у вищевказаних навчальних за-
кладах, склала майже 200 тис. грн.

КОМЕНТАР 

Надія Шмаріна, директор Полтавського НВК

«Цьогоріч влітку наш заклад отри-
мав вагому підтримку від підприєм-
ства «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел». За кошти від Компанії в 
сумі майже 26 тис. грн придбано 
168 кв. м лінолеуму для ремонту під-
логи в центральному коридорі на-
вчального корпусу. Саме ця частина 
потребувала термінового оновлен-
ня та вже фактично не підлягала 
фарбуванню. Фарба облущувалася 
через два тижні після нанесення. Ми 
дуже вдячні Компанії за те, що звер-
нули увагу на цю проблему. Оскільки 
саме Кернел є одним із найбільших 
орендарів на території нашої сільра-
ди, сподіваємося, що в найближчо-
му майбутньому аграрії допоможуть 
ще й із ремонтом системи опален-

ня, заміною котлів, адже в осінньо-
зимовий період у приміщенні НВК 
дуже холодно».

КОМЕНТАР 

Наталія Чемара, директор Михнівської ЗОШ

«Приємним подарунком для нашого 
закладу, педагогічного та учнівсько-
го колективів до початку навчального 
року стало нове музичне обладнан-
ня (мікшерний пульт, радіомікро-
фони, ноутбук), придбане коштом 
підприємства «Юнігрейн-Агро» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за 
26 тис. грн. Директором школи я 
працюю з 1992 року, і відтоді апара-
тура у нас не оновлювалася. Зазви-
чай, якщо потрібно було, нас виру-
чав місцевий Будинок культури. Хочу 
сказати про те, що кернелівці ніколи 
не відмовляють нам у допомозі. То-
рік направляли кошти на придбання 

парт для першокласників. Неодно-
разово надавали транспортні по-
слуги, допомагали із забезпечен-
ням харчування для учнів. Дякуємо 
за турботу про наших дітей».

КОМЕНТАР 

Світлана Семенченко, директор 
Броварківської ЗОШ

«Завдяки фінансовій підтримці під-
приємства «Юнігрейн-Агро» (Кер-
нел) та БФ «Разом з Кернел» у двох 
навчальних класах школи з’явилися 
сучасні меблі. Йдеться про кабінет 
6-го класу та кабінет фізики. Саме 
тут парти не змінювалися десяти-
літтями й не відповідали віку дітей. 
Компанія направила на проект понад 
16 тис. грн. Додам, що це не перша 
підтримка з боку кернелівців. Раніше 
аграрії фінансували придбання про-
дуктів харчування для учнів. Щороку 

першокласники отримують канце-
лярське приладдя, а решта учнів 
школи — солодощі до новорічних 
свят. Вдячні Кернел за допомогу!»

КОМЕНТАР 

Олена Вітренко, директор Величківської ЗОШ

«Перед початком нового навчаль-
ного року підприємство «Вишне-
ве-Агро» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» направили кошти для при-
дбання 12 парт і 24 стільців для учнів 
закладу. Меблі ми встановили в ка-
бінетах першого та дев’ятого класів. 
Переконана, що це сприятиме но-
вому рівню отримання знань. Адже 
учні тепер навчатимуться у більш 
зручних та комфортних умовах, що, 
безперечно, позначиться й на висо-
ких оцінках. Батьківський та педаго-
гічний колективи щиро дякують Кер-
нел за такі корисні подарунки».

КОМЕНТАР 

Сергій Мисник, директор Калайдинцівської 
ЗОШ

«З компанією Кернел та БФ «Разом 
з Кернел» маємо добре налагодже-
ну співпрацю. Можна сказати, парт-
нерські, дружні відносини. Цьогоріч 
наша школа стала опорним закла-
дом. Тому до підготовки до нового 
навчального року фінансово долу-
чилися чимало спонсорів, орендарів 
та, звісно, сільська рада. Не залиши-
лось осторонь і підприємство «Ви-
шневе-Агро» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел». Вони допомогли придба-
ти лінолеум для підлоги в кабінеті 
1-го класу на суму майже 16 тис. грн.
Ми вдячні аграріям за підтримку. 
Додам, що в минулі роки Компанія 
виділяла кошти на придбання ноут-
бука, мультимедійного проектора. 
Добре мати поруч такого надійного 
помічника. Крім того, варто додати, 
що з працівниками Кернел ми пере-
буваємо в конструктивному діалозі. 
Валентина Пищида, Керівник відділу 
соціальної політики Компанії в регіо-
ні, є у нас частим гостем, вона три-
має руку на пульсі подій як у нашому 
закладі, так і в цілому селі».

Учні Полтавського НВК (Лозівський р-н, Учні Полтавського НВК (Лозівський р-н, 

Харківська обл.) дякують підприємству Харківська обл.) дякують підприємству 

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

за створення комфортних умов у закладіза створення комфортних умов у закладі

Навколо приміщення Максимівського НВК Навколо приміщення Максимівського НВК 

(Кременчуцький р-н, Полтавська обл.) за фінансування Кернел (Кременчуцький р-н, Полтавська обл.) за фінансування Кернел 

(виділено понад 43 тис. грн) встановлено сучасний паркан(виділено понад 43 тис. грн) встановлено сучасний паркан



4 22 вересня 2017 року

  ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!

У ПЕРШОМУ ПIВРIЧЧI 2017-ГО АГРОПIДПРИЄМСТВА 
КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ ПОЛТАВЩИНИ, СУМЩИНИ ТА 

ХАРКIВЩИНИ СПЛАТИЛИ МАЙЖЕ 170 МЛН ГРН ПОДАТКIВ

При цьому державний бюджет одер-
жав 91 млн 201 млн грн податкових 
надходжень. Показово, що бюджето-

формуючою складовою тут став податок на 
додану вартість, який свідчить про реальний 
розвиток сільськогосподарського вироб-

ництва. Крім того, до державної скарбниці 
перераховувався єдиний соціальний внесок 
(ЄСВ), а також військовий збір з орендної та 
заробітної плати.

До місцевих бюджетів підприємства 
сплатили 78 млн 531 тис. грн. Зазвичай до-

ходи територіальних громад формуються за 
рахунок сплати податку з орендної плати за 
земельні паї, із заробітної плати працівників, 
єдиного податку 4-ї групи (з кількості об-
роблювальної землі), екологічного податку, 
рентної плати за надрокористування тощо.

У рейтингу сплати податків серед сільгосптоваровиробників України агропідприємства компанії Кернел 

посідають перші місця. Так, торік підприємства «Вишневе-Агро» (Кернел), «Юнігрейн-Агро» (Кернел), 

«Краснопавлівський КХП» (Кернел), «Мрія» (Кернел), «Аршиця» (Кернел), «Говтва» (Кернел), «Україна» 

(Кернел) та «Дружба» (Кернел), що орендують землі в Полтавській, Сумській та Харківській областях, 

сплатили понад 461 млн грн податків. За підсумками першого півріччя 2017-го завдяки діяльності 

вказаних агропідприємств Компанії місцеві та державний бюджети поповнилися на 169 млн 732 тис. грн.

Зауважимо, що сумлінна сплата подат-
ків у аграрному секторі — це запорука ста-
більного розвитку сільських територій, адже 
левова частка коштів, які перерахує компанія 
Кернел, використовується для підвищення 
рівня благоустрою та інфраструктури. Окрім 
сплати податків агропідприємства Компанії 
спільно з БФ «Разом з Кернел» систематич-
но інвестують у покращення сільської осві-
ти, культури, медицини, спорту тощо. Торік 
сума соціальних інвестицій Кернел у села 
регіону склала 4 млн 800 тис. грн. За перше 
півріччя 2017-го цей показник уже сягнув 
2 млн 170 тис. грн.

ЗіньківЗіньків

ЧутовеЧутове

КотельваКотельва

РешетилівкаРешетилівка

Нові СанжариНові Санжари

КобелякиКобеляки
КозельщинаКозельщина

КременчукКременчук

ГлобинеГлобине

СеменівкаСеменівка

ОржицяОржиця

ЛубниЛубни

ГребінкаГребінка

ПирятинПирятин
ЧорнухиЧорнухи

КарлівкаКарлівка

НоваНова
ВодолагаВодолага

КрасноградКрасноград

КегечівкаКегечівка

ПервомайськийПервомайський

БалакліяБалаклія

ЛозоваЛозова

СахновщинаСахновщина

Харків

Суми

«ВИШНЕВЕ-АГРО» (КЕРНЕЛ)

ЗАГАЛЬНА СУМА ПОДАТКІВ 53 млн 26 тис. грн

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 27 млн 895 тис. грн

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ 25 млн 131 тис. грн

ГРЕБІНКІВСЬКИЙ РАЙОН 3 млн 893 тис. грн

ЛУБЕНСЬКИЙ РАЙОН 2 млн 756 тис. грн

ОРЖИЦЬКИЙ РАЙОН 13 млн 728 тис. грн 

ПИРЯТИНСЬКИЙ РАЙОН 3 млн 432 тис. грн

ЧОРНУХИНСЬКИЙ РАЙОН 1 млн 322 тис. грн 

«ЮНІГРЕЙН-АГРО» (КЕРНЕЛ)

ЗАГАЛЬНА СУМА ПОДАТКІВ 31 млн 601 тис. грн

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 19 млн 868 тис. грн

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ 11 млн 733 тис. грн

ГЛОБИНСЬКИЙ РАЙОН 3 млн 272 тис. грн

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН 1 млн 881 тис. грн 

КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН 7 тис. грн

ЛУБЕНСЬКИЙ РАЙОН 4 млн 52 тис. грн 

СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОН 2 млн 521 тис. грн 

«ГОВТВА» (КЕРНЕЛ)

ЗАГАЛЬНА СУМА ПОДАТКІВ 10 млн 339 тис. грн

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 5 млн 172 тис. грн

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ 
5 млн 167 тис. грн

РЕШЕТИЛІВСЬКИЙ РАЙОН

«АРШИЦЯ» (КЕРНЕЛ)

ЗАГАЛЬНА СУМА ПОДАТКІВ 33 млн 430 тис. грн

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 20 млн 600 тис. грн 

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ 12 млн 830 тис. грн

КАРЛІВСЬКИЙ  РАЙОН 102 тис. грн 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН 138 тис. грн 

КОБЕЛЯЦЬКИЙ РАЙОН 3 млн 863 тис. грн 

КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН 827 тис. грн  

НОВОСАНЖАРСЬКИЙ 

РАЙОН
7 млн 900 тис. грн

«УКРАЇНА» (КЕРНЕЛ)

ЗАГАЛЬНА СУМА ПОДАТКІВ 6 млн 105 тис. грн

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 2 млн 989 млн грн

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ 3 млн 116 тис. грн

ЗІНЬКІВСЬКИЙ  РАЙОН 1 млн 791 тис. грн

КОТЕЛЕВСЬКИЙ РАЙОН 708 тис. грн

ЧУТІВСЬКИЙ РАЙОН 617 тис. грн 

Полтавська область

Сумська область

 «ДРУЖБА « (КЕРНЕЛ)

ЗАГАЛЬНА СУМА ПОДАТКІВ 3 млн 204 тис. грн

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 1 млн 376 тис. грн

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ 

1 млн 828 тис. грнВЕЛИКОПИСАРІВСЬКИЙ 

РАЙОН

Велика ПисарівкаВелика Писарівка

«МРІЯ» (КЕРНЕЛ)

ЗАГАЛЬНА СУМА ПОДАТКІВ 23 млн 882 тис. грн

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 9 млн 206 тис. грн

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ 14 млн 676 тис. грн

ВАЛКІВСЬКИЙ  РАЙОН 20 тис. грн

КЕГИЧІВСЬКИЙ РАЙОН 1 млн 343 тис. грн 

КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОН 4 млн 57 тис. грн 

ЛОЗІВСЬКИЙ РАЙОН 4 млн 200 тис. грн 

НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ РАЙОН 249 тис. грн 

САХНОВЩИНСЬКИЙ РАЙОН 4 млн 807 тис. грн 

«КРАСНОПАВЛІВСЬКИЙ КХП» (КЕРНЕЛ)

ЗАГАЛЬНА СУМА ПОДАТКІВ 8 млн 145 тис. грн

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 4 млн 95 тис. грн

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ 4 млн 50 тис. грн

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 365 тис. грн 

ЛОЗІВСЬКИЙ РАЙОН 1 млн 403 тис. грн  

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН 1 млн 807 тис. грн 

САХНОВЩИНСЬКИЙ РАЙОН 475 тис. грн 

ВалкиВалки

Полтава

Харківська область

Суми
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  ВІДЛУННЯ СВЯТА

МЕЛОДIЯ       ШКIЛЬНОГО ДЗВОНИКА
Осінь в Україні починається з Дня знань, коли стартує новий навчальний рік. Діти йдуть до школи, щоб сісти за парти і здобувати Осінь в Україні починається з Дня знань, коли стартує новий навчальний рік. Діти йдуть до школи, щоб сісти за парти і здобувати 
знання. Всі учні стають старші на рік, а для першачків та одинадцятикласників Перше вересня — особлива подія. Бо для малюків знання. Всі учні стають старші на рік, а для першачків та одинадцятикласників Перше вересня — особлива подія. Бо для малюків 
із дитсадочка все відбувається вперше — перший клас, перша вчителька, букварик, перші шкільні будні. А для учнів одинадцятих із дитсадочка все відбувається вперше — перший клас, перша вчителька, букварик, перші шкільні будні. А для учнів одинадцятих 

класів цей навчальний рік — останній у шкільному житті.класів цей навчальний рік — останній у шкільному житті.

Традиційно в навчальних закладах Полтавщини, Сумщини та Хар-
ківщини Перше вересня відзначали спільно з представниками 
агропідприємств компанії Кернел — «Вишневе-Агро», «Юні-

грейн-Агро», «Краснопавлівський КХП», «Мрія», «Говтва», «Аршиця», 
«Україна», «Дружба» та Благодійного фонду «Разом з Кернел». Уже 
декілька років поспіль кернелівці презентують першокласникам пода-
рунки до свята. Цьогоріч 1325 першачків зі шкіл регіону одержали від 
Компанії набори канцелярського приладдя. Загальний бюджет витрат 
Компанії — понад 152 тис. грн.

Перш за все зазначу, що з представниками підпри-
ємства «Аршиця» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 

завжди приємно мати справу. Вони відповідальні й нама-
гаються приділяти максимум уваги проблемам сільської 
освіти. У літній період Кернел профінансував ремонт 
ґанку закладу. За рахунок того, що кошти було перерахо-
вано вчасно, ми зуміли оперативно провести всі роботи. 
Не забувають кернелівці про наших учнів і протягом року. 
Традиційно першокласники отримують набори канцеляр-
ського приладдя. Не став винятком і цей рік — подарунки 
отримали шестеро наших першачків. А напередодні Но-
вого року до дітей на гостини приходить кернелівський 
Дід Мороз із солодощами. Добре, що маємо поруч 
такого надійного та добросовісного орендаря.

З повагою, Вікторія Дзюба, 

директор Іванівської ЗОШ (Кобеляцький р-н, Полтавська обл.)

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — найбільший у світі виробник 
та експортер соняшникової олії, провідний 
виробник і постачальник сільськогосподар-
ської продукції з регіону Чорноморського 
басейну на глобальні ринки. Кернел що-
року підтверджує беззаперечне лідерство 
в усіх напрямках діяльності, у регіонах при-
сутності та світових рейтингах. Протягом 
10 років акції Компанії торгуються на Вар-
шавській фондовій біржі. У 2011 році IPO 
Кернел було визнано найкращим у країнах 
Центральної та Східної Європи за всю істо-
рію цієї біржі. З року в рік Компанія лідирує 
в рейтингах найкращих роботодавців. У 
2016-му Кернел визнано найбільш прозо-
рою Компанією галузі АПК відповідно до 
Індексу прозорості найбільших компаній в 

Україні. У 2017 році Кернел успішно дебютував 
на ринку євробондів, розмістивши на Ірланд-
ській фондовій біржі п’ятирічні облігації. На 
частку Кернел припадає близько 8% світового 
виробництва соняшникової олії. Торговель-
нi марки Компанії: «Щедрий дар», «Стожар», 
«Чумак Домашня», «Чумак Золота». Свою про-
дукцію Кернел постачає в більш ніж 60 країн 
світу, серед основних ринків збуту — Індія, 
країни Євросоюзу, Єгипет і Туреччина.

Переробні потужності Кернел становлять 
3,5 млн тонн насіння соняшника на рік, що до-
зволяє отримувати 1,5 млн тонн соняшникової 
олії та близько 1,3 млн тонн соняшникового 
шроту. Iз 2010 року Кернел активно розвиває 
аграрний напрямок дiяльностi — сiльгосп-
виробництво. Щороку Кернел постачає на 
міжнародні ринки приблизно 5 млн тонн ку-
курудзи, пшениці, ячменю, сої та ріпаку, заку-

повуючи сільгосппродукцію у більш ніж п’яти 
тисяч виробників, а також вирощуючи власну 
продукцію на понад 600 тис. га  землі.

Спiльно з виробничою дiяльнiстю прово-
диться тiсна спiвпраця з громадами сiл i малих 
мiст на територiї присутностi агропiдприємств 
Кернел. Основне завдання — фiнансово-мате-
рiальна пiдтримка громадських iнiцiатив, соцi-
альної сфери населених пунктiв з метою пiдви-
щення рiвня життя та добробуту населення.

У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи Компа-
нiї об’єднали в програму пiдтримки територi-
альних громад «Разом з Кернел». Для реалi-
зацiї цiєї програми агропiдприємства Компанiї 
створили однойменний Всеукраїнський Бла-
годiйний фонд «Разом з Кернел».

У Полтавській області Компанія обробляє 
понад 90 тис. га землі в Зіньківському, Коте-
левському, Чутівському, Решетилівському, 

Кобеляцькому, Новосанжарському, Ко-
зельщинському, Глобинському, Гребінків-
ському, 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, Пер-
вомайському, Сахновщинському, Кегичів-
ському, Нововодолазькому, Красноград-
ському та Балаклійському районах області 
(підприємства «Мрія», «Краснопавлівський 
КХП»). У Сумській області інвестор пред-
ставлений підприємством «Дружба», що 
обробляє поля у Великописарівському 
районі. На вказані підопічні території по-
ширюються й соціальні програми Благодій-
ного фонду.

НА ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ IЗ ПРИВIТАННЯ 
ПЕРШОКЛАСНИКIВ АГРОПIДПРИЄМСТВА КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ 
ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» ВИТРАТИЛИ ПОНАД 600 ТИС. 
ГРН. НАБОРИ КАНЦЕЛЯРСЬКОГО ПРИЛАДДЯ ОТРИМАЛИ 
УЧНI З СIЛЬСЬКИХ ШКIЛ ВIННИЦЬКОЇ, ЧЕРКАСЬКОЇ, 

КIРОВОГРАДСЬКОЇ, ОДЕСЬКОЇ, ПОЛТАВСЬКОЇ, ХАРКIВСЬКОЇ, 
СУМСЬКОЇ, ЧЕРНIГIВСЬКОЇ, ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ 

Й ТЕРНОПIЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ.

Цьогоріч моя донька Ліда стала першокласни-
цею. Це було святом для всієї родини. А завдя-

ки турботі підприємства «Юнігрейн-Агро» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» цей день наповнився ще 
більшим позитивом та радістю. Набір канцеляр-
ського приладдя від Кернел укомплектований усім 
необхідним. Додам, що на випуск у садочку ми та-
кож одержували подаруночки від Компанії. Тому 
до школи більше нічого не купували. Вважаю, що 
це відчутна допомога сільським родинам, адже за-
раз придбати все необхідне для школи — зошити, 
олівці, фарби тощо — недешево. Дякуємо керне-
лівцям за добро! А всім першачкам хочу поба-
жати успіхів та гарних оцінок.

З повагою, Олена Крівченко, 

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

«Співпраця з підприємством «Мрія» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» за останні роки від-

чутно пожвавилася. Завдяки конструктивному 
діалогу з кернелівцями вдається реалізовувати 
важливі проекти. Наприклад, напередодні но-
вого навчального року Компанія направила ко-
шти на придбання меблів — парт та стільців для 
першокласників. Також наші дітки на урочистій 
лінійці до Дня знань отримали з рук представ-
ників Компанії корисні подарунки. Хочу подяку-
вати аграріям за співпрацю та висловити спо-
дівання на те, що в найближчому майбутньому 
ми спільно з Кернел втілимо в життя чимало 
задумів, які сприятимуть покращенню умов 
навчання та виховання дітей у закладі».

Ірина Юсова, директор Бессарабівського НВК 

(Кегичівський р-н, Харківська обл.)

На Харківщині представники На Харківщині представники 

агропідприємств «Мрія» (Кернел), агропідприємств «Мрія» (Кернел), 

«Краснопавлівський КХП» (Кернел) також «Краснопавлівський КХП» (Кернел) також 

вручали подарунки першокласникамвручали подарунки першокласникам

Першокласники школи с. Вишневе Першокласники школи с. Вишневе 

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

з подарунками від компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел»з подарунками від компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел»

Учнівський, педагогічний Учнівський, педагогічний 

та батьківський колективи Малютинської ЗОШ (Пирятинський р-н, та батьківський колективи Малютинської ЗОШ (Пирятинський р-н, 

Полтавська обл.) дякують Кернел за корисні презенти для першачківПолтавська обл.) дякують Кернел за корисні презенти для першачків

Першокласники Величківської ЗОШ (Оржицький р-н,Першокласники Величківської ЗОШ (Оржицький р-н,

Полтавська обл.) отримали до Дня знань набори Полтавська обл.) отримали до Дня знань набори 

канцелярського приладдя від підприємства «Вишневе-канцелярського приладдя від підприємства «Вишневе-

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



Випуск фазанів у природне Випуск фазанів у природне 

середовище на території середовище на території 

Лебедівської сільради Лебедівської сільради 

(Сахновщинський р-н, (Сахновщинський р-н, 

Харківська обл.)Харківська обл.)
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  ПРОФЕСIОНАЛИ

Світлана Василівна Дяченко
 Посада: Посада: менеджер села на підприємстві менеджер села на підприємстві 

«Вишневе-Агро» (Кернел), Гребінківський р-н, «Вишневе-Агро» (Кернел), Гребінківський р-н, 
Полтавська обл.Полтавська обл.

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: 7 років 7 років

«Отримавши освіту бухгалтера, я розпочала працювати 
в колгоспі обліковцем. У 2010 році, коли наше господар-

ство стало частиною Кернел, вирішила спробувати себе 
на позиції менеджера села Тарасівка. І мені сподобалося. 

Наразі під моєю опікою — 320 орендодавців, які довірили 
свої земельні наділи Кернел. Тому намагаюся виправдати 

наданий ліміт довіри. Працювати так, щоб пайовик і надалі зали-
шався з нами. Це клопітка та відповідальна сфера. Адже тут потрібно 

приділяти увагу потребам і проблемам жителів, особливо стареньких і самотніх, знайти підхід 
до кожного, зуміти правильно донести інформацію, організувати вчасну та комфортну вида-
чу орендної плати тощо. Головне, ти завжди у спілкуванні, у русі. А ще приємно, коли бачиш 
посмішку на обличчі пайовика, відчуваєш вдячність. Тоді розумієш, що працюєш недаремно, 
своїм трудом приносиш добро оточуючим. У цьому полягає успіх та щастя. А ще людина щас-
лива тоді, коли має велику родину. Я, наприклад, виховала двох синів, зараз тішуся онуками. І 
дякую долі за все, що маю в житті».

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

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.

«Ніколи не планував пов’язати своє професій-
не життя з сільським  господарством. Батьки 
працювали на залізниці, та й аграріїв у роду 
не було. Проте життя склалося інакше. Вже 
20 років я працюю в цій сфері. За цей час встиг 
отримати значний досвід, знання, навики. Пиша-
юся тим, що своєю працею долучаюся до такої важ-
ливої справи, як вирощування хліба. Останні шість років 
наше господарство входить до складу Кернел. І ми маємо все необхідне для того, 
щоб якісно виконувати свою роботу — сучасну техніку, повне матеріальне забез-
печення виробничого процесу. Необхідне лише бажання наполегливо працювати. 
Наразі у нас гаряча пора — приступили до збирання соняшника. Тому хочу поба-
жати своєму колективу нових рекордів, високої врожайності та легкого шляху до 
фінішної прямої».
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  ФОТОФАКТ   ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

ПIДТРИМКА СIЛЬСЬКИХ 
МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДIВ
Ні для кого не секрет, що медична сфера українських сіл потребує 

всебічної підтримки. Окрім хронічного дефіциту медичних кадрів на селі, 
у більшості випадків невирішеними залишаються питання забезпечення 

спецобладнанням, медикаментами, створення комфортних умов для 
надання якісних послуг пацієнтам.

Для підтримки фельдшерсько-акушерських пунктів 
та амбулаторій у сільській місцевості агропідпри-
ємства компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» 

реалізовують програму «Медицина, доступна селянину», 
у рамках якої на потреби сільських закладів охорони здо-
ров’я за останні роки виділено мільйони гривень. Активно 
програма діє й на Харківщині.

Так, у серпні підприємство «Мрія» (Кернел) спільно 
з Благодійним фондом направили фінансову допомогу 
для фельдшерсько-акушерського пункту с. Надеждине 
та амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
(далі — ЗПСМ) села Лебедівка, що в Сахновщинському 
районі області. На що було використано кошти, нам роз-
повіли працівники вказаних закладів.

Наш ФАП обслуговує населення двох сіл, а це 
близько 150 осіб. У зв’язку з недостатнім фінансу-

ванням виникла потреба в медикаментах для надання 
первинної допомоги мешканцям. Саме кернелівці про-
фінансували придбання необхідних препаратів. Крім 
того, в поточному році аграрії допомогли нам у ремонті 
системи опалення, придбали та встановили новий ко-
тел. Сподіваємося на подальше співробітництво, адже 
сільська медицина має чимало невирішених питань. 
І дякуємо Кернел за вже надану підтримку.

Тетяна Рябченко, фельдшер ФАПу с. Надеждине 

Щодня за медичною допомогою до нас звертаються 
пацієнти. Адже в підпорядкуванні амбулаторії три насе-

лених пункти: Лебедівка, Красноярка, Нововолодимирівка. 
Нещодавно завдяки коштам підприємства «Мрія» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» ми змогли придбати стільці для за-
кладу. Потреба в нових меблях стояла гостро, адже ті, що 
були в наявності, служили нам ще з 1961 року. Тому зро-
зуміло, у якому стані вони знаходилися. Додам, що це не 
перша допомога закладу від аграріїв. Раніше вони фінан-
сували проведення поточних ремонтів, придбали жалюзі, 
сантехніку, допомагали в закупівлі медикаментів. Вдячні 
Компанії за те, що не оминають увагою наші звернення.

Анна Бутко, лікар амбулаторії ЗПСМ с. Лебедівка

Нещодавно за фінансової підтримки підприємства «Мрія» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» втілено в життя важли-
вий проект, спрямований на підтримку та збереження 

фауни Харківщини. Йдеться про закупівлю фазанів, які були 
випущені у природне середовище — лісову зону Сахновщинсь-
кого району Харківської області. Віктор Легуш, голова районної 
організації Українського товариства мисливців та рибалок, роз-
повідає, що саме він спільно з представниками Лебедівської 
сільради звернувся до Кернел з відповідним проханням.

— Приємно, що в Компанії відгукнулися на наш запит. Виді-
лили 10 тис. грн. — коментує Віктор Васильович. — За ці  кош-
ти у розпліднику Європейського фонду розвитку ми придбали 
128 голів птиці. Справа в тому, що саме ці птахи є рідкісним ви-
дом у регіоні. Сподіваємося, що завдяки проекту птахи прижи-
вуться в нашому районі, а їхній вид буде розмножуватися, попу-
ляція збільшуватиметься.
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  КОРИСНІ ПОРАДИ 

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ
З початком осені у дбайливих господарів роботи — хоч відбавляй. 

Адже в цей час і урожай збирають, і землю готують до зимівлі, і чагарники 

викопують. Словом, осінні роботи в саду та городах досить напружені. 

Добре, якщо погода змилостивиться й на пару тижнів подарує бабине літо. 

Але частіше буває, що починаються затяжні дощі, які плавно переходять 

у холоднечу. Тому жодну городню справу не слід відкладати, інакше можна 

просто не завершити її вчасно.

ОСIННI РОБОТИ В САДУ ТА НА ГОРОДI

ХОВАЄМО КАРТОПЛЮ, 
ТОМАТИ Й КАПУСТУ

У вересні осінні роботи на городі починаються з загального збору 
картоплі. Всі сорти слід прибрати до настання сезону дощів, адже мо-
крий урожай зберігатися не буде. Сигналом до початку копання є підсо-
хле бадилля. При прибиранні відразу відсортовують насіннєву картоплю, 
щоб трохи потримати її на світлі. Найзручніше розкласти бульби в сараї 
на пару днів, щоб вони позеленіли. Таке насіння краще зберігається й не 
пошкоджується грибковими інфекціями. Решту картоплі відразу після 
збирання ховають у темний підвал. Не можна допускати її позеленіння, 
адже бульба стає отруйною.

Картопля, яка навесні піде на висадку, збирають одразу в окрему 
тару, а потім кілька днів зберігають на світлі, щоб позеленіла. Усі непри-
брані томати треба зняти з кущів до настання нічного холоду. Уже при 
+5 °С ніжна шкірка помідорів відчуває шок і починає тріскатися, а значить, 
овоч здоровим не дозріє. Всі зняті томати розкладають у ящики, не при-
тискаючи один до одного.

Бажано, щоб ящики лежали одним рядом, але якщо тари немає, то 
не більше двох у висоту. Так ви збережете нижній ряд від тиску, і достиглі 
томати не почнуть тріскати. У капусти перевіряють стан головок. Якщо 
пройшло багато дощів, то качани можуть потріскатися. Уникнути цього 
допоможе маленька хитрість: треба кожну капустину потягнути із землі, 
щоб надірвати зв’язок із корінцями. Харчування порушиться, і волога пе-
рестане інтенсивно надходити.

Капуста не боїться заморозків, тому її прибирають останньою.

ОСНОВНI ЛИСТОПАДОВI РОБОТИ
Підготовка саду до зимового сну

З настанням листопада починаються стійкі холоди. Щойно у прогнозі 
погоди оголосять про перший заморозок, треба обкласти пристовбурні 
кола компостом або торфом, зробивши шар у 5 см. Це дозволить дере-
ву спокійно пережити зиму. По першому снігу перевірте, чи немає слідів 
мишей. Якщо вони все ж виявлені, пошукайте під снігом нірки і всипте 
туди отруту.

Створюємо «шубку» для висадженого насіння

Доки не випав сніг, слід замульчувати все насіння, яке зимуватиме в 
ґрунті, у тому числі й зубчики часнику та головки цибулі. Їх можна прикри-
ти соломою, торф’яним шаром, компостом або зібраним у саду листям. 
Всі компостні купи сховайте під плівку, щоб у ваш город не пробралися 
на зимівлю миші. Під герметичним покриттям проходить активне розкла-
дання рослинних решток, і гризуни в такому смороді не житимуть. Коли 
осінні роботи на дачній ділянці завершені — побажайте саду й землі со-
лодких снів і можете спокійно зимувати.

На початку вересня основну увагу господарів за-
бирає фруктовий сад. Там наливаються яблучка, груші, 
які треба зняти вчасно, щоб зимові сорти змогли про-
лежати до весни. Але як зрозуміти, що плід готовий до 
збирання? Зовні — ніяк. Треба зірвати по одному плоду 
з кожного дерева й розрізати. Усередині плоду є насін-
ня. За його забарвленням і визначають ступінь зрілості 
фрукта. Якщо насіння ще біле, значить, збирати врожай 
рано. Повністю коричневі насінини вкажуть на те, що 
господар проґавив момент. Плоди встигли повністю до-
зріти й довго зберігатися не зможуть. А ось світло-ко-
ричневі зернятка — найвдаліший момент для збору. За-
звичай ці терміни припадають на середину вересня, але 
за посушливого літа краще починати перевірку насіння з 
початку місяця (кожні три дні).

Пересадка дерев і кущів 
та прибирання

У жовтні продовжують пересаджувати молоді де-
рева та кущі, проводять поділ загущених посадок. Поки 
не настали стійкі холоди, можна висаджувати на по-
стійне місце малину, аґрус і смородину. Цього місяця 
починається листопад, тож слід вчасно прибирати все 
опале листя. У ньому люблять ховатися на зиму плодо-
ві шкідники, тому сад треба повністю вичистити. Усе зі-
бране листяне сміття утрамбуйте в перегнійні купи, де 
воно поступово перетвориться на добриво. До настання 
заморозків дерева трохи підгодовують калієм і фосфо-
ром, а потім розпушують пристовбурні кола. Через пух-

ПОЛЕГШУЄМО НОШУ ФРУКТОВИХ ДЕРЕВ: ЗНIМАЄМО ПЛОДИ
За зовнішнім виглядом яблука неможливо визна-

чити, на якій стадії дозрівання воно перебуває. Як уже 
було сказано, зрілість слід оцінювати за зовнішнім ви-
глядом насінинок. Якщо термін збирання затягнути, то 
деякі сорти яблук можуть за одну ніч облетіти, щойно 
почнеться потужний дощ або сильний вітер. Стигле 
яблуко надто слабко тримається на плодоніжці, тож 
не спізніться з прибиранням, інакше ви ризикуєте за-
лишитися взимку без фруктів. Лежкість фруктів також 
пов’язана з правильністю їхнього знімання. Не слід чі-
плятися за яблуко пальцями й тягнути його вниз що є 
сили. По-перше, воно погано відриватиметься, адже 
ви збираєте плоди, поки вони ще не зовсім дозріли, а 
значить, міцно тримаються на плодоніжках. І поки ви 
тягнутимете — пальці наставлять на м’якоті вм’ятин, 
які згодом почнуть загнивати. По-друге, смикаючи з 
силою гілку, можна викликати падіння сусідніх яблук.

Правильно знімають плід так: 

м’яко охоплюють знизу пальцями 

і роблять легкий ривок вгору, 

одночасно підкручуючи яблуко. 

Таким способом фрукти зриваються 

значно легше й не пошкоджуються.

Якщо дерево високе, то роль пальців повинна 
виконати спеціальна насадка, яку прикріплюють до 
довгої палиці. Можна просто зрізати низ пластикової 
пляшки, прибити її до кінця палиці й використовувати 
як чашу для зняття. З другої половини місяця почина-
ють удобрювати дерева, розсипаючи по пристовбур-
них колах золу. За літо дощі принесли в ґрунт занадто 
багато азоту, а зола зможе відновити баланс. Напри-
кінці вересня починається обрізка саду й посадка мо-
лодих саджанців плодових. Правда, теплолюбні дере-
ва (персики, абрикоси) все ж краще садити навесні, 
щоб уникнути підмерзання коренів.

ЖОВТЕНЬ – ЧАС ЗАКIНЧУВАТИ ПРИБИРАННЯ
кий ґрунт морозу важче пробратися до коріння, оскільки 
його не пускає повітря.

Не можна залишати в саду опале листя, інакше під 
ним цілу зиму спокійно зимуватимуть садові шкідники та 
грибкові хвороби.

У жовтні неодмінно проводять побілку саду, щоб 
знищити шкідників, які збираються зимувати в корі, і 
вберегти штамби від сонячних опіків Щоб уникнути по-
шкодження молодих дерев полівками, до кінця місяця 
оберніть низ стовбурів руберойдом, металевою сіткою 
або іншим матеріалом, який гризуни не зможуть пошко-
дити.

Город: прибираємо все дочиста

Городні осінні роботи закінчуються саме в жовтні. 
За цей місяць вам належить прибрати все, що ще че-
кає свого часу в землі: буряк, моркву, редьку, брукву, 
дайкон і т. д. До кінця місяця прийдуть стійкі заморозки, 
здатні зіпсувати верхню частину коренеплодів, тож на-
магайтеся зібрати все до їхнього настання. Після того як 
грядки очищені, слід вивезти бадилля і скопати город на 
зиму. Не треба розбивати брили землі, підняті культи-
ватором чи лопатою. Так вони глибше промерзнуть, а 
шкідники при цьому загинуть.

У кінці жовтня, коли на вулиці більше тижня стояти-
ме холодна погода (близько +5 °С), висаджують часник. 
Щойно температура повітря зупинилася на цій позначці, 
настає час підзимової сівби. Висаджуйте часник, цибу-
лю-сіянку, насіння моркви, буряка, селери. Тільки збіль-
ште кількість насіння в розрахунку на те, що деякі сходи 
вимерзнуть.
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(Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Почаївка)
 Вища інженерна освіта.
 Досвід роботи за спеціальністю від 2 років.
 Знання та досвід роботи з імпортною технікою.
 Наявність посвідчення водія категорії В.

НАЧАЛЬНИК ГАРАЖА

(Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Почаївка
 Досвід роботи на керівній посаді у сфері 

автотранспорту.
 Знання автомобільної техніки.
 Навики роботи й управління автопарком, супровідним 

документообігом.
 Наявність посвідчення водія категорії В.
 Вища профільна освіта (транспорт).

ВОДІЙ БЕНЗОВОЗА 

(Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Почаївка)
 Наявність дозволу на перевезення небезпечних 

вантажів.
 Досвід роботи від 2 років.

Контактна особа: Олена Маліченко, тел.: (050) 304-46-67

«Аршиця» (Кернел)

АГРОНОМ 

(Полтавська обл., Кобеляцький р-н)
 Вища агрономічна освіта.
 Досвід роботи за фахом від 1 року.

Контактна особа: Ольга Бодак, тел.: (050) 308-62-38

«Краснопавлівський КХП» 
(Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

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

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

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

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

«Мрія» (Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

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

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

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

(Харківська обл., м. Лозова; 
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
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ШАНОВНI ОРЕНДОДАВЦI КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ!
Повідомляємо Вам про те, що з 1 червня 2017 року Ви можете  

поставити питання юристам компанії Кернел. Відповіді 

кваліфікованих фахівців на два найбільш актуальних запитання 

будуть опубліковані 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!

Колектив підприємства 

«Юнігрейн-Агро» (Кернел)

вітає іменинників серпня:

3 серпня

ЛІДІЮ МАРКІВНУ ФЕДОРИНУ 

(с. Олександрівка, Лубенський р-н, 
Полтавська обл.)

6 серпня

ВОЛОДИМИРА ВАСИЛЬОВИЧА САВЧЕНКА

(с. Березівка, Лубенський р-н, Полтавська обл.)

21 серпня

МАРІЮ ПЕТРІВНУ ГУЗЬ 

(с. Шершнівка, Лубенський р-н, Полтавська обл.)

22 серпня

ЛЮБОВ ВАСИЛІВНУ УС

(с. Михнівці, Лубенський р-н, Полтавська обл.)

26 серпня

ГАННУ ГРИГОРІВНУ БЕЙ

(с. Михнівці, Лубенський р-н, Полтавська обл.)

28 серпня

НАДІЮ ІВАНІВНУ КИСЛЯК 

(с. Березівка, Лубенський р-н, Полтавська обл.)

Бажаємо пісень, що лиш весна співає,
І музики, що награють ліси.

І квітів тих, що раз лиш розквітають,
І повні пригорщі любові та краси.

Хай квітнуть в добрі і здоров’ї літа,
Поріг оминають незгоди й біда,

Хай весну приносять лебедині крила,
А Матір Божа дасть здоровя й сили.

Колектив підприємства «Краснопавлівський 

КХП» (Кернел) вітає своїх пайовиків — 

іменинників вересня:

16 вересня

КАТЕРИНУ МИКОЛАЇВНУ ПАНОВУ

(с. Шульське, Первомайський р-н, Харківська обл.)

16 вересня

ЗІНАЇДУ АНДРІЇВНУ ВЕРБИЦЬКУ

(с. Красне, Первомайський р-н, Харківська обл.)

17 вересня

ОЛЕНУ ГРИГОРІВНУ СОКОЛ

(с. Шульське, Первомайський р-н, Харківська обл.)

30 вересня

НАДІЮ ГРИГОРІВНУ СЕРГЄЄВУ

(с. Роздолля, Первомайський р-н, Харківська обл.)

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться.

Хай буде істина проста:
Чим більше літ, тим більше щастя.

Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди в родині,

Журба щоб в безвість відійшла,
А радість жила в кожній днині.

Колектив підприємства «Аршиця» (Кернел) 
вітає своїх пайовиків — жителів сіл 

Новосанжарського та Кобеляцького районів 
Полтавщини — зі славними ювілеями:

21 серпня
ТАМІЛУ ЛЕОНТІЇВНУ ЗАЇКУ

( с. Маячка, Новосанжарський р-н)
8 вересня

ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛІВНУ БОНДАРЕНКО
(с. Лівенське, Новосанжарський р-н)

10 вересня
ІВАНА СТЕПАНОВИЧА ЮРКА
(с. Іванівка, Кобеляцький р-н)

13 вересня
СВІТЛАНУ ОЛЕКСІЇВНУ ГОГОХІЮ

(с. Губарівка, Новосанжарський р-н)
21 вересня

ЛЮДМИЛУ ОЛЕКСІЇВНУ КРАСІЛЬНУ
(с. Маячка, Новосанжарський р-н)

23 вересня
НІНУ ЯКІВНУ СОЛЯНИК

(с. Лівенське, Новосанжарський р-н)
28 вересня

НАТАЛІЮ ІВАНІВНУ СІРОШТАН
(с. Іванівка, Кобеляцький р-н)

Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,

А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна.

Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться для вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує Вам багато літ.

Колектив підприємства «Аршиця» (Кернел) 
вітає своїх колег — працівників підприємства 

з ювілейними датами:

30 серпня
ВІКТОРІЮ ВОЛОДИМИРІВНУ ЧОРНОБАЙ,

заступника головного бухгалтера
8 вересня

 ГЕННАДІЯ ІВАНОВИЧА ОБРІЗАНА,
водія автотранспортних засобів

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Сповнюються завжди заповітні мрії.
Як вода джерельна, будьте здорові,
Хай сіяють очі, не хмуряться брови,
Хай палають в серці почуття високі,

Хай життя дарує сто щасливих років!

Колектив підприємства «Мрія» (Кернел) вітає 
іменинників осені:

27 вересня
МИКОЛУ ОЛЕКСІЙОВИЧА ГАНЖУ (м. Харків)

4 жовтня
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛІВНУ КРАВЧЕНКО
(с. Шевченкове, Сахновщинський р-н, 

Харківська обл.)

Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа, 

А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!

Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,

Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.


