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СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
ЗАВДЯКИ ФІНАНСОВІЙ 

ПІДТРИМЦІ АГРОПІДПРИЄМСТВ 

«ЮНІГРЕЙН-АГРО» (КЕРНЕЛ) 

ТА «ВИШНЕВЕ-АГРО» (КЕРНЕЛ) 
вуличне освітлення відновили у 

Броварках і Савинцях (Полтавсь-
ка обл.). Бюджет проекту — майже 

80 тис. грн. А у Вишневій сільраді 
(Полтавщина) за сприяння Компа-

нії відновлено 700 м водогону.

стор.

3
стор.
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З ПЕРШИХ УСТЗ ПЕРШИХ УСТ
Цьогоріч агропідприємства 

Кернел Полтавщини, 
Харківщини 

та Черкащини створили 
комфортні умови для того, 
щоб кожен пайовик відчув 

УСІ ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ 

З КОМПАНІЄЮ. 
Подробицями діляться 

пайовики.

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 22 (22)
22 грудня 2017 р.

Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел»

ОСВIТНIЙ ПРОСТIР
За кошти від підприємства 

«МРІЯ» (КЕРНЕЛ) 
ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» 
проведено поточний ремонт 

у навчально-виховному комплексі 
с. Миколаївка (Харківщина). 

А за фінансової підтримки 
«ЮНІГРЕЙН-АГРО» (КЕРНЕЛ) 
придбано меблі та обладнання 
для харчоблоку в Бабичівський 

НВК (Полтавщина).

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
Цьогоріч приготування 3 кг салату олів’є коштуватиме українцям приблизно 127,5 грн. За рік 

головний новорічний салат подорожчав на 26,5 грн, або на понад 26%.

Дорогi друзі!
Ще один рік нашої з Вами спільної ро-

боти добігає кінця. На дворі грудень, і це 
означає, що пройдено черговий етап, отри-
мано чимало вагомих результатів. Але ми пе-
реконані, що ще більше задуманого спільно 
з компанією Кернел та Благодійним фондом 
«Разом з Кернел» втілиться в життя в май-
бутньому. А поки давайте поговоримо 
про те, як минув місяць у підопічних се-
лах Компанії на Полтавщині, Харківщині, 
Черкащині.

Спершу хотілося б поговорити про один 
з найважливіших напрямків співпраці агро-
підприємств Кернел з орендодавцями — про 
виплату орендної плати. Кернелівці у своїй 
діяльності керуються єдиним правилом: інте-
реси пайовиків завжди мають залишатися у 
пріоритеті.

Наразі розрахунок за паї з орендодавця-
ми регіону завершено. Виплата орендної пла-
ти коштами склала майже 255 млн грн, у нату-
ральному вираженні (продукцією) розрахунок 
проведено на суму понад 42 млн грн, виплата 
ОП авансом становить понад 25 млн грн. Про 
те, як оцінюють співпрацю з Кернел жителі під-
опічних сіл, читайте на шпальтах газети.

Тепер детальніше про добрі справи 
Компанії, реалізовані з думкою про село 
та його мешканців. Так, завдяки фінансо-
вій підтримці агропідприємств «Юнігрейн-
Агро» (Кернел), «Вишневе-Агро» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» вуличні ліхтарі засві-
тились у двох селах Полтавщини — Бровар-
ки (Голобинський р-н) та Савинці (Оржиць-
кий р-н).

Разом з цим у селі Денисівка (Оржицький 
р-н, Полтавська обл.) за кошти від Кернел спо-
руджено зупинку громадського транспорту. 
А на території Березоворудської сільради 
(Пирятинський р-н) за фінансової участі агро-
підприємств Компанії здійснено упорядкуван-
ня дорожнього покриття.

Для жителів села Несено-Іржавець 
(Оржицький р-н, Полтавська обл.) закінчення 
року ознаменувалося реалізацією не менш 
важливого проекту — реставрації водопровід-
ної мережі, яку проведено за фінансової участі 
підприємства «Вишневе-Агро» (Кернел) та 
Благодійного фонду.

Продовжила Компанія піклуватися й про 
сільську освіту. Підприємство «Мрія» (Кернел) 
та Благодійний фонд долучилися до поточно-
го ремонту у приміщенні НВК села Миколаївка 
(Лозівський р-н, Харківська обл.). Сюди ж у 
дошкільну групу придано меблі. Для навчаль-
но-виховного комплексу села Бессарабівка 
(Кегичівський р-н, Харківська обл.) придбано 
спортивний інвентар. А для Бабичівського НВК 
підприємство «Юнігрейн-Агро» (Кернел) заку-
пило меблі та обладнання для харчоблоку.

Традиційно у випуску Ви знайдете чи-
мало цікавої та потрібної інформації, вакансії 
агропідприємств Кернел, історії тих, хто будує 
свою кар’єру в Компанії.

Тож запрошуємо у цікавий вир новин та 
подій!

Ще раз дякуємо Вам за довіру! 

Позитиву, казкового настрою, 

миру в Україні!

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

ЗОКРЕМА, ПРОТЯГОМ 2017-ГО ПОДОРОЖЧАЛИ

 Картопля Морква Цибуля
Ковбаса 
варена

Яйця

Збільшення 
вартості 

(до відповідно-
го періоду 
2016 року) 

18% 64% 19% 31% 22%

Актуальна 
ціна

5,8 
грн/кг

6,4 
грн/кг

5 
грн/кг

74,8 
грн/кг 

23,8 
грн 

за десяток 
За матеріалами fakty.ictv.ua

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
ВІТАЄМО З ПРИЙДЕШНІМ НОВИМ РОКОМ ВІТАЄМО З ПРИЙДЕШНІМ НОВИМ РОКОМ 

ТА СВІТЛИМ РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!ТА СВІТЛИМ РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Рік, що минає, був непростим, але водночас сповненим Рік, що минає, був непростим, але водночас сповненим 

правильних рішень і стратегічних досягнень. Він запам’ятається правильних рішень і стратегічних досягнень. Він запам’ятається 

нам багатьма цікавими подіями, корисними справами та нам багатьма цікавими подіями, корисними справами та 

проектами. Висловлюємо щирі слова подяки всім, хто спільно проектами. Висловлюємо щирі слова подяки всім, хто спільно 

з компанією Кернел впевнено рухається вперед, до кращого та з компанією Кернел впевнено рухається вперед, до кращого та 

заможнішого життя, — співробітникам, партнерам, орендодавцям.заможнішого життя, — співробітникам, партнерам, орендодавцям.

Це лише частина величезної роботи, яку ми разом виконали задля Це лише частина величезної роботи, яку ми разом виконали задля 

розбудови успішної та щасливої України, її міст і сіл. Попереду —розбудови успішної та щасливої України, її міст і сіл. Попереду —

нові звершення та виклики. нові звершення та виклики. 

Тож нехай 2018-й стане для нас роком  добрих змін. Тож нехай 2018-й стане для нас роком  добрих змін. 

А зимові свята подарують радісний настрій, приємні зустрічі А зимові свята подарують радісний настрій, приємні зустрічі 

та здійснення найзаповітніших мрій.та здійснення найзаповітніших мрій.

ТЕПЛА У ВАШИХ ОСЕЛТЕПЛА У ВАШИХ ОСЕЛЯХ ТА СЕРЦЯХ! ЯХ ТА СЕРЦЯХ! 

ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ! ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ! 

СМАЧНОЇ КУТІ ТА ВЕСЕЛОСМАЧНОЇ КУТІ ТА ВЕСЕЛОЇ КОЛЯДИ!Ї КОЛЯДИ!

З любов’ю, Ваша компанія КернелЗ любов’ю, Ваша компанія Кернел
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Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект щодо медичної реформи, яка стартує вже з 

наступного року. Реформа передбачає запровадження нової моделі фінансування системи охорони 

здоров’я — перехід від фінансування медзакладів згідно з кошторисом до оплати державою 

фактично наданої медичної допомоги конкретній людині.

  ГАРЯЧА ТЕМАГАРЯЧА ТЕМА

З
а

 м
а

те
р

іа
л

а
м

и
 Д

е
п

а
р

та
м

е
н

ту
 ін

ф
о

р
м

а
ц

ії
 т

а
 к

о
м

у
н

ік
а

ц
ій

 з
 г

р
о

м
а

д
с

ь
к

іс
тю

 С
е

к
р

е
та

р
іа

ту
 К

а
б

ін
е

ту
 М

ін
іс

тр
ів

 У
к

р
а

їн
и

МЕДИЧНА РЕФОРМА: МЕДИЧНА РЕФОРМА: 
що змiниться з 2018 рокущо змiниться з 2018 року

«Гроші йтимуть за пацієнтом»: людина звертається в медичний заклад до конкретного лікаря за допомогою, 
а держава перераховує кошти в медзаклад, у якому працює лікар, або безпосередньо лікарю, якщо він 
має власну практику.

У 2018 році нова модель фінансування охорони здоров’я запроваджується на первинній ланці меддопомоги —
за нею працюватимуть сімейні лікарі, терапевти, педіатри.

На інших рівнях — вторинному (спеціалізованому) та третинному (високоспеціалізованому) — вона буде за-
проваджена поступово до 2020 року. Жодних змін у медичному обслуговуванні людей на цих ланках (у лікарів-спе-
ціалістів, у лікарнях, спеціалізованих медзакладах) з наступного року не відбудеться.

Як відбудеться перехід на нову систему фінансування меддопомоги, 
яку надають сімейні лікарі, терапевти, педіатри?

Буде створено Національну службу здоров’я 
(спеціальний орган виконавчої влади), яка перерахо-
вуватиме бюджетні кошти медичним закладам та лі-
карям-ФОПам за надання меддопомоги людям. НСЗУ 
укладе угоди з усіма медичними закладами й гарантує 
фінансування відповідно до кількості пацієнтів, яким 
у цих закладах надають меддопомогу. Фінансування 
проводитиметься на умовах попередньої оплати.

Людині потрібно буде обрати свого сімейного 
лікаря, терапевта, педіатра та підписати з ним угоду 
на медичне обслуговування. Медичний заклад, лі-
кар-ФОП повідомляє НСЗУ про кількість пацієнтів, з 
якими підписано угоди. НСЗУ перераховує їм кошти 
за обслуговування громадян згідно зі встановленими 
тарифами.

Фінансування медичної допомоги через НСЗУ 
забезпечить головне — єдині стандарти надання 
меддопомоги та рівний доступ до медичних послуг 
для кожного громадянина, незалежно від прописки. 
Саме держава гарантуватиме, що кожному грома-
дянину, який звернеться до сімейного лікаря, буде 
надано допомогу безкоштовно. А лікар гарантовано 

отримає гроші за свою роботу відповідно до встанов-
леного тарифу, незалежно від того, де він працює — у 
великому місті чи сільській місцевості. Фінансування 
поліклініки, де працює лікар, амбулаторії чи лікаря-
ФОПа відбуватиметься з державного бюджету і не 
залежатиме від фінансової спроможності місцевої 
громади чи прихильності місцевих чиновників. Воно 
залежатиме виключно від кількості громадян, яким 
надали допомогу в медзакладах.

У свою чергу, місцеві громади мають усі мож-
ливості для розвитку медичних закладів, адже вони 
залишаються їхніми власниками. Завдяки децентра-
лізації місцеві бюджети мають достатньо коштів для 
того, щоб покращити медичну мережу, створити на-
лежні умови для роботи лікарів, відремонтувати до-
роги до амбулаторій, оплачувати додаткові медичні 
послуги для мешканців громади.

Перехід на нову систему фінансування буде по-
ступовим, на перехідний період частково буде збе-
режено діючу систему фінансування медзакладів —
через субвенцію місцевим бюджетам, як це відбува-
ється зараз.

Що потрібно зробити з 2018 року 
кожному українцю?

З наступного року кожному українцю потрібно буде обрати свого 
сімейного лікаря, терапевта, педіатра й підписати з ним угоду на ме-
дичне обслуговування. Це може бути лікар, який працює в поліклініці, 
амбулаторії, приватній лікарні (якщо вона підписала договір з НСЗУ) 
або має власну практику.

Причому обрати лікаря людина може незалежно від місця своєї 
прописки. Якщо ви вже маєте лікаря, який вас влаштовує, ви можете 
підписати з ним угоду. Якщо ні — запитайте рекомендацій у друзів, 
знайомих або прийдіть до свого дільничного лікаря та поспілкуйтеся 
з ним. Можливо, він вам сподобається. Лікар не має права відмовити 
вам у підписанні угоди, винятком є лише випадки, коли він уже має 
більше 2 тис. пацієнтів.

Ви можете підписати угоду з лікарем під час першого візиту до 
нього. Тривалість часу, упродовж якого потрібно укласти угоду з ліка-
рем, не обмежена. Змінити свого лікаря ви можете в будь-який час, 
якщо знайшли кращого спеціаліста або, наприклад, змінили місце 
проживання.

За що саме стовідсотково заплатить держава?

Допомога, яку надає сімейний лікар, терапевт, 
педіатр, повністю оплачується державою, для люди-
ни вона є безкоштовною. Якщо лікар вимагає гроші 
від пацієнта, останній має право звернутись зі скар-
гою на лікаря до НСЗУ й піти до іншого спеціаліста.

Допомога лікаря первинної ланки, що повністю 
оплачується державою, включає: консультації лікаря 

необмежену кількість разів, профілактичні огляди, 
базові аналізи, направлення до лікарів-спеціалістів, 
видачу довідок та листів непрацездатності. Окрім 
того, сімейний лікар призначає та виписує рецепти 
на доступні ліки, які можна отримати в аптеці безко-
штовно або з незначною доплатою. Перелік доступ-
них ліків поступово збільшуватиметься.

 ВАЖЛИВО

З 1 ГРУДНЯ ЗРОСЛА СОЦIАЛЬНА ДОПОМОГА
У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму з 1 грудня відповідно зросли всі види 

соціальної допомоги, прив’язані до цього показника.

Для основних соціальних і де-
мографічних груп населен-
ня з 1 грудня прожитковий 

мінімум становить: для дітей віком 
до 6 років — 1492 грн; для дітей ві-
ком від 6 до 18 років — 1860 грн; 
для працездатних осіб — 1762 грн; 
для осіб, які втратили працездат-
ність, — 1373 грн. Згідно з новими 
розмірами прожиткового мінімуму 
нараховуватимуть і нові суми соці-
альної допомоги.

Допомогу у зв’язку з вагітністю 
та пологами надають у розмірі 100% 
середньомісячного доходу жінки 

(стипендії, зарплати, допомоги з 
безробіття тощо) на місяць, але вона 
не може бути меншою, ніж 25% роз-
міру прожиткового мінімуму, вста-
новленого для працездатної особи. 
Тобто з 1 грудня 2017 року вона не 
може бути меншою, ніж 440,5 грн 
(було 421 грн). Право на цю допо-
могу мають усі жінки (у тому числі 
неповнолітні), які не застраховані в 
системі загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування.

Допомога при народженні та 
усиновленні дитини наразі залиша-
ється без змін і становить 41 280 грн 

(10 320 грн — одноразова виплата і 
860 грн — щомісяця протягом трьох 
років).

Допомогу самотнім матерям 
надають у розмірі, що дорівнює різ-
ниці між 100% прожиткового мініму-
му для дитини відповідного віку та 
середньомісячним сукупним дохо-
дом сім’ї в розрахунку на одну особу 
за попередні шість місяців. З груд-
ня для дітей до 6 років максималь-
ний розмір допомоги становитиме 
1492 грн (було 1426 грн), від 6 до 
18 років — 1860 грн (було 1777 грн) , 
від 18 до 23 років (якщо навчаються 

на денному відділенні) — 1762 грн 
(було 1684 грн).

Сума допомоги на дітей, над 
якими встановлено опіку чи піклу-
вання, залежить від віку дитини. 
Допомога надається як різниця між 
двома прожитковими мінімумами 
для дітей відповідного віку та серед-
ньомісячним розміром аліментів, 
допомоги та пенсій за попередні 
шість місяців, які призначені дитині. 
Для дітей до 6 років два прожитко-
вих мінімуми становить 2984 грн, 
від 6 до 18 років — 3720 грн. Якщо 
дітям, над якими встановлено опіку 

чи піклування і на яких мають випла-
чуватися аліменти (за відсутності 
осіб, що за законом зобов’язані їх 
утримувати), пенсія, стипендія, дер-
жавна допомога за попередні шість 
календарних місяців не нараховува-
лися, дана допомога призначається 
у розмірі двох прожиткових мініму-
мів для дитини відповідного віку.

Допомога дітям, батьки яких ухи-
ляються від сплати аліментів, а також 
тим, батьки яких не мають можливос-
ті утримувати дитину, або ж їхнє міс-
це проживання невідоме, надається у 
розмірі, що дорівнює різниці між 50% 
прожиткового мінімуму для дитини 
відповідного віку та середньомісяч-
ним сукупним доходом сім’ї з роз-
рахунку на одну особу за попередні 
шість місяців. Максимальний розмір 
допомоги для дітей до 6 років стано-
вить 746 грн (було 713 грн), від 6 до 
18 років — 930 грн (було 888,5 грн).

З прийдешнiми новорiчно-рiздвяними святами!З прийдешнiми новорiчно-рiздвяними святами!
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ВIД САДОЧКА ДО ШКОЛИ 
З ДОБРИМИ СПРАВАМИ

Жоден номер нашої газети не обходиться без матеріалів про соціальні проекти, які агропідприємства компанії Кернел та Благодійний 

фонд «Разом з Кернел» реалізують з думкою про дітей. Йдеться про підтримку сільських навчальних закладів. Раніше ми вже розповідали 

про те, як школи та дитячі садочки Полтавщини, Черкащини та Харківщини спільно з Компанією втілюють у життя важливі справи — 

проводять поточні ремонти, покращують матеріально-технічну базу і стан приміщень, організовують цікаві екскурсії та поїздки. 

Наразі ми підготували для Вас розповіді про чергові проекти.

Зокрема про те, як завдяки фінан-
совій підтримці підприємства 
«Мрія» (Кернел) та Благодійного 

фонду пройшов поточний ремонт у при-
міщенні НВК села Миколаївка (Лозівсь-
кий р-н, Харківська обл.). Сюди ж у до-

шкільну групу придано меблі. Разом з 
цим для навчально-виховного комплек-
су села Бессарабівка (Кегичівський р-н, 
Харківська обл.) придбано спортивний 
інвентар. А для Бабичівського НВК під-
приємство «Юнігрейн-Агро» (Кернел) 

профінансувало закупівлю меблів та об-
ладнання для харчоблоку.

Загальний бюджет Компанії 

на вищеперераховані проекти склав 

понад 60 тис. грн. 

Світлана Дмитрієва, 
директор Миколаївського НВК

«Фінансову допомогу, яку направили під-
приємство «Мрія» (Кернел) та БФ «Ра-
зом з Кернел» для нашого закладу, ми 
використали для проведення поточного 
ремонту приміщення школи. Оновили 
коридори на першому та другому по-
верхах, спортивну залу, поклали ліно-
леум у кабінеті іноземної мови, а також 
пофарбували дитячий майданчик, роз-
ташований біля будівлі школи. Що ж до 
умеблювання, то було придбано ігрові 
модулі для дошкільної групи, а також 
стільці для актової зали. Завдяки сприян-
ню кернелівців значно покращилися умо-
ви навчання для 69 учнів школи та 22 ви-
хованців садочка. Дуже дякуємо Кернел 
за те, що не оминають увагою наші по-
треби. Адже, враховуючи те, що примі-
щення закладів збудовані десятки років 
тому й потребують не лише ремонтів, а 
й покращення матеріальної бази, кожна 
гривня для нас важлива, а будь-яка допо-
мога — дієва. Крім того, хочу згадати про 
традиційні привітання від підприємства 

«Мрія» (Кернел) до новорічно-різдвяних 
свят, Дня знань та Останнього дзвоника. 
Нехай всі добрі справи, реалізовані кер-
нелівцями, повертаються до них стори-
цею. Успіхів Вам та процвітання!»

Ірина Юсова, 
директор Бессарабівського НВК 

«Співпраця з підприємством «Мрія» (Кернел)
та БФ «Разом з Кернел» за останні роки 
відчутно пожвавилася. Завдяки конструк-
тивному діалогу з аграріями вдається ре-
алізовувати важливі проекти. Наприклад, 
напередодні нового навчального року 
Компанія направила кошти на придбання 
меблів — парт і стільців для першокласни-
ків. Також наші дітки на урочистій лінійці до 
Дня знань отримали з рук представників 
Компанії корисні презенти. А нещодавно 
Кернел вкотре зробив нашому закладу 
приємний подарунок — спортивний інвен-
тар. А також допоміг у придбанні медика-
ментів у шкільний медичний пункт. Дякую 
кернелівцям за співпрацю! Сподіваюся, 
що в найближчому майбутньому ми спіль-
но з Кернел втілимо в життя чимало за-

думів, які сприятимуть покращенню умов 
навчання та виховання дітей».

Неля Родак, 
директор Бабичівського НВК

«Підприємство «Юнігрейн-Агро» (Кер-
нел) та БФ «Разом з Кернел» є для на-
шого закладу надійними помічниками 
та спонсорами. Щороку Компанія на-
правляє фінанси на вирішення важли-
вих питань. Це придбання комп’ютерної 
техніки, встановлення вікон у школі, до-
помога у поточних ремонтах, зокрема 
у спорудженні внутрішньої вбиральні, 
тощо. Нещодавно за кошти від Кернел 
ми придбали меблі — стільці та шафи 
для вихованців дошкільного підрозділу, 
а також обладнання для харчоблоку — 
холодильник та витяжку. Також ми з не-
терпінням чекаємо у гості кернелівських 
Дідів Морозів, які традиційно напере-
додні новорічних свят презентують на-
шій малечі солодощі. Дякуємо Кернел за 
підтримку та увагу, за те, що турбуються 
про комфортні умови навчання та вихо-
вання дітей — майбутнього України».

ДЕТАЛЬНІШЕ — У КОМЕНТАРЯХ ОЧІЛЬНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  ФОТОФАКТ

У ДЕНЬ 
ПРОФЕСIЙНОГО СВЯТА

17 листопада урочистості до Дня 
працівника сільського господарства про-
ходили в більшості сіл та містечок України. 
Весело, з піснями й танцями вшановува-
ли аграріїв і на Харківщині. Підприємство 
«Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
направили кошти на організацію свят на 
території Кирилівської (Красноградсь-
кий р-н) та Доманівської сільрад (Лозів-
ський р-н). Так, загальний бюджет витрат 
Компанії склав майже 20 тис. грн. Ділимо-
ся з Вами яскравими світлинами.

З прийдешнiми новорiчно-рiздвяними святами!З прийдешнiми новорiчно-рiздвяними святами!

  ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ОСВІТНІЙ ПРОСТІР 

Педагогічний та батьківський Педагогічний та батьківський 

колективи Бессарабівського НВК колективи Бессарабівського НВК 

(Кегичівський р-н, Харківська обл.) (Кегичівський р-н, Харківська обл.) 

дякують Кернел за спортивний дякують Кернел за спортивний 

інвентар та медикаменти першої інвентар та медикаменти першої 

необхідностінеобхідності

За кошти від підприємства «Мрія» (Кернел) За кошти від підприємства «Мрія» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» проведено поточний ремонт у НВК та БФ «Разом з Кернел» проведено поточний ремонт у НВК 

села Миколаївка (Лозівський р-н, Харківська обл.)села Миколаївка (Лозівський р-н, Харківська обл.)

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

допомогли у придбанні меблів для дошкільного підрозділу допомогли у придбанні меблів для дошкільного підрозділу 

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

За кошти від За кошти від 

«Юнігрейн-Агро» (Кернел) «Юнігрейн-Агро» (Кернел) 

придбано меблі та обладнання придбано меблі та обладнання 

для харчоблоку в Бабичівський для харчоблоку в Бабичівський 

НВК (Глобинський р-н, НВК (Глобинський р-н, 

Полтавська обл.)Полтавська обл.)

Громада 

Доманівської 

сільради святкує 

День працівника 

сільського 

господарства

Мешканці 

Кирилівської 

сільради 

відзначають 

професійне 

свято аграріїв
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–Спочатку ми планували капітально відремонту-
вати наявну зупинку, — розповідає сільський 
голова Олександр Симчина. — Проте, зрозу-

мівши, що її відновлення обійдеться в чималу суму, вирі-
шили спорудити нову. Тим більше що стара зупинка розта-
шована не на маршруті, яким прямують рейсові автобуси.

Н а  з в е р н е н н я  г р о м а д и  п і д п р и є м с т в о
«Вишневе-Агро» (Кернел) та Благодійний фонд відгукну-
лися оперативно. Наразі сучасна, а головне — комфортна 

автобусна зупинка встановлена в центрі Денисівки, непо-
далік школи.

— Щодня селом курсують автобуси районного та об-
ласного сполучення, — продовжує Олександр Симчина. —
Тепер наші мешканці отримали можливість очікувати на 
транспорт у комфортних умовах. Особливо це актуаль-
но у зимово-осінній період. Адже, коли йде дощ або сніг, 
довго під відкритим небом не вистоїш. Тож дякуємо кер-
нелівцям за турботу про селян.

З прийдешнiми новорiчно-рiздвяними святами!З прийдешнiми новорiчно-рiздвяними святами!

  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИСОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

Нещодавно завдяки фінансовій підтримці агропідпри-
ємств «Юнігрейн-Агро» (Кернел) та «Вишневе-Агро» 
(Кернел) білі ночі запанували у двох селах Полтав-

щини — Броварки (Голобинський р-н) та Савинці (Оржиць-
кий р-н). Компанія Кернел спільно з Благодійним фондом 
«Разом з Кернел» виділили на реконструкцію вуличного освіт-
лення у вказаних населених пунктах майже 80 тис. грн. Вра-
женнями від реалізованих проектів поділилися місцеві жителі.

Галина Рогова, мешканка с. Броварки

«Два роки тому підприємство «Юнігрейн-Агро» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» уже направляли кошти на ремонт 
системи вуличного освітлення. Тоді було освітлено частину 
села. Цьогоріч аграрії продовжили проект. Завдяки їхній фі-
нансовій підтримці на вулиці Чумацькій, яка є центральною, 
засвітилося понад 30 ліхтарів. Тепер стало значно безпеч-

БIЛI НОЧI В ПОЛТАВСЬКИХ СЕЛАХ
У більшості українських сіл донині залишаються невирішеними проблеми вуличного освітлення.  

Внаслідок цього підвищується ймовірність отримання травм серед мешканців, робітників підприємств, які 

працюють у нічний час, учнів, котрі вранці йдуть до школи, працівників, які прямують на роботу в темряві, 

особливо в осінньо-зимовий період. Крім того, наявність вуличного освітлення в темну пору — це запорука 

зниження злочинності та безпека селян.

ніше, адже щойно починає сутеніти, вмикаються ліхтарі, які 
горять до ранку. Вдячні кернелівцям за те, що сприяють по-
кращенню умов життя в Броварках».

Надія Минка, мешканка с. Савинці

«Уже понад десять років у нас не працювали ліхтарі. За цей 
час існуючу систему освітлення було фактично зруйнова-
но, а щоб заново підключити населений пункт до світла, 
потрібно було не лише провести її ремонт, а й виготовити 
нову проектну документацію. У листопаді завдяки коштам 
від підприємства «Вишневе-Агро» (Кернел) ми вирішили цю 
проблему. Сьогодні половина села, зокрема жителі вулиць 
Лісової та Нової, уже отримали нічне світло. У найближчих 
планах — завершити процес та підключити до вуличного 
освітлення все село. Щиро дякуємо Кернел за те, що зна-
йшли кошти на цей проект».

РЕМОНТИ ДОРIГ 
ТРИВАЮТЬ

На сьогодні маємо черговий результат співпраці 
з Кернел — відремонтовану дорогу на території 
Березоворудської сільради (Пирятинський р-н). 

На цей проект агропідприємства Кернел спільно з БФ 
«Разом з Кернел» витратили 180 тис. грн.

Сільський голова Василь Позняк розповідає, що 
спершу дорогу планували відновити шляхом співфінан-
сування (50% — обласний бюджет, ще 50% — кошти міс-
цевого бюджету та агровиробників регіону).

— Ту частину затрат, яку мали покрити кошти сіль-
госпвиробників (зокрема Кернел) і нашого бюджету, ми 
вже освоїли, відремонтувавши близько 5 км  асфальто-
бетонного покриття дороги до села Крячківки, — уточнює 
наш співрозмовник. — Решту шляху ремонтуватимемо, 
коли надійдуть фінанси з обласного бюджету.

Крім того, кернелівці цьогоріч допомогли громаді 
придбати морозильну камеру для дитячого садочка, бра-
ли фінансову участь в організації Дня села. Також тради-
ційними є новорічні подарунки від Компанії всім учням 
школи та презенти першокласникам до Дня знань.

— Дякую всім, хто фінансово підтримав проект ре-
монту дороги, зокрема кернелівцям, — завершує Василь 
Позняк. — Сподіваюся, що в новому році спільними зу-
силлями нам вдасться вирішити ще не одну корисну для 
села та його мешканців справу.

Приведення до ладу дорожнього покриття —

першочергова потреба для сіл. І населені 

пункти Полтавщини не є винятком. Саме 

тому агропідприємства Кернел спільно 

з Благодійним фондом «Разом з Кернел» 

систематично виділяють кошти на подібні 

проекти. Раніше ми розповідали про те, як 

за фінансування підприємства «Вишневе-

Агро» (Кернел) та Благодійного фонду ямкові 

ремонти асфальтового покриття пройшли 

на території Бієвецької, Тарандинцівської 

(Лубенський р-н), Почаївської, Тарасівської 

(Гребінківський р-н), Малютинської 

(Пирятинський р-н) сільрад тощо. На них було 

витрачено близько півмільйона гривень.

Рік, що минає, для громади 

Вишневої сільради 

(Оржицький р-н, 

Полтавська обл.), до складу 

якої входить і село Несено-

Іржавець, запам’ятається 

реалізацією соціальних проектів, 

які проходили за фінансової 

підтримки підприємства 

«Вишневе-Агро» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел».

Що стосується ремонту водогону, 
то тут ідеться про систему водопоста-
чання у селі Несено-Іржавець. Її було 
введено в експлуатацію на початку 
60-х років минулого століття. І хоча 
поточні ремонти мережі час від часу 
проводилися, до наших днів система 
дійшла у вкрай зношеному стані, мали 
місце часті пориви та поломки.

— Завдяки фінансуванню від Кер-
нел нам вдалося замінити 700 метрів 
комунікацій, — продовжує очільниця 
села. — Це дало можливість органі-
зувати безперебійне водопостачання 

для 50 домогосподарств на вулицях 
Карпилівській та Центральній. До 
речі, до виконання робіт долучали-
ся місцеві жителі, а Компанія, окрім 
коштів на матеріали, підсобила ще й 
технікою.

Громада Вишневої сільради 
(Оржицький р-н, Полтавська обл.) дякує 
підприємству «Вишневе-Агро» (Кернел)
та БФ «Разом з Кернел» за всебічну 
підтримку благоустрою та соціальної 
сфери сіл. І сподівається, що в новому 
році добрі справи лише примножува-
тимуться.

У НЕСЕНО-IРЖАВЦI У НЕСЕНО-IРЖАВЦI 
ВIДНОВЛЕНО ВIДНОВЛЕНО 

ВОДОПОСТАЧАННЯВОДОПОСТАЧАННЯ

–У 2017 році Компанія про-
фінансувала встановлення 
34 вікон у нашій школі на 

суму понад 240 тисяч гривень, — роз-
повідає сільський голова Валенти-
на Гарбуз. — Без питань надавався 
транспорт для поїздок наших учасників 
колективів художньої самодіяльності 
на виступи та спортсменів — на зма-
гання. Аграрії допомагали й у благо-
устрої — вивезенні сміття, обкошуван-
ні околиць, розчистці доріг від снігу. 
Не відмовили кернелівці й у допомозі 
в ремонті водогону, на що витрачено 
понад 57 тисяч гривень. Словом, Ком-
панія підтримувала фактично всі запи-
ти, з якими ми зверталися.

У ДЕНИСIВЦI — НОВА ЗУПИНКАУ ДЕНИСIВЦI — НОВА ЗУПИНКА
Новини в українських селах поширюються швидко. Тож коли в Денисівці Оржицького району 

Полтавщини з’явилася нова зупинка громадського транспорту, місцеві мешканці добре знали, кому 

вони цим завдячують. Підприємство «Вишневе-Агро» (Кернел) та Благодійний фонд «Разом з Кернел» 

потурбувалися про спорудження об’єкта, направивши на реалізацію проекту 17 тис. грн.

Підприємство «Вишневе-Агро» (Кернел) та БФ «Разом Підприємство «Вишневе-Агро» (Кернел) та БФ «Разом 

з Кернел» направили кошти на спорудження автобусної з Кернел» направили кошти на спорудження автобусної 

зупинки у с. Денисівка (Оржицький р-н, Полтавська обл.)зупинки у с. Денисівка (Оржицький р-н, Полтавська обл.)

У селі Несено-Іржавець У селі Несено-Іржавець 

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

за фінансової підтримки Кернел за фінансової підтримки Кернел 

та БФ «Разом з Кернел» проведено та БФ «Разом з Кернел» проведено 

капітальний ремонт системи капітальний ремонт системи 

водопостачанняводопостачання

Агропідприємства Кернел Агропідприємства Кернел 

та БФ «Разом з Кенел» продовжують фінансувати та БФ «Разом з Кенел» продовжують фінансувати 

проекти з упорядкування доріг у селах Полтавщини, проекти з упорядкування доріг у селах Полтавщини, 

Харківщини, ЧеркащиниХарківщини, Черкащини
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З прийдешнiми новорiчно-рiздвяними святами!З прийдешнiми новорiчно-рiздвяними святами!

КЕРНЕЛ — провідний і найбільший в Україні виробник та екс-
портер соняшникової олії, ключовий постачальник сільсько-
господарської продукції з регіону Чорноморського басейну 
на світові ринки. Кернел щороку підтверджує беззаперечне 
лідерство в усіх напрямках діяльності у регіонах присутності 
та світових рейтингах. Протягом 10 років акції Компанії торгу-
ються на Варшавській фондовій біржі. У 2011-му IPO Кернел 
було визнано найкращим у країнах Центральної та Східної 
Європи за всю історію цієї біржі. З року в рік Компанія ліди-
рує в рейтингах найкращих роботодавців. У 2016-му Кернел 
визнано найбільш прозорою Компанією галузі АПК відпо-
відно до Індексу прозорості найбільших компаній в Україні. 
У 2017 році Кернел успішно дебютував на ринку євробондів, 
розмістивши на Ірландській фондовій біржі п’ятирічні обліга-
ції. На частку Кернел припадає близько 8% світового вироб-
ництва соняшникової олії. Торговельнi марки Компанії: «Ще-

дрий дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота». Свою 
продукцію Кернел постачає у понад 60 країн світу, серед осно-
вних ринків збуту — Індія, країни Євросоюзу, Єгипет і Туреччина. 
Переробні потужності Кернел становлять 3,5 млн тонн насіння 
соняшника на рік, що дозволяє отримувати 1,5 млн тонн со-
няшникової олії та близько 1,3 млн тонн соняшникового шроту. I
з 2010 року Кернел активно розвиває аграрний напрямок дi-
яльностi — сiльгоспвиробництво. Щороку Кернел постачає на 
міжнародні ринки приблизно 5 млн тонн кукурудзи, пшениці, 
ячменю, сої та ріпаку, закуповуючи сільгосппродукцію у більш 
ніж п’яти тисяч виробників, а також вирощуючи власну продук-
цію на понад 600 тис. га землі. Спiльно з виробничою дiяльнiстю 
проводиться тiсна спiвпраця з громадами сiл i малих мiст на те-
риторiї присутностi агропiдприємств Кернел. Основне завдан-
ня — фiнансово-матерiальна пiдтримка громадських iнiцiатив, 
соцiальної сфери населених пунктiв з метою пiдвищення рiвня 
життя та добробуту населення. У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiа-
тиви Компанiї об’єднали в програму пiдтримки територiальних 

громад «Разом з Кернел». Для реалiзацiї цiєї програми аг-
ропiдприємства Компанiї створили однойменний Всеукра-
їнський Благодiйний фонд «Разом з Кернел». У Полтавській 
області Компанія обробляє землі в Зіньківському, Коте-
левському, Чутівському, Решетилівському, Кобеляцькому, 
Новосанжарському, Козельщинському, Глобинському, Гре-
бінківському, Пирятинському, Чорнухинському, Кременчуць-
кому, Лубенському, Семенівському, Оржицькому районах та 
представлена підприємствами «Вишневе-Агро», «Юнігрейн-
Агро», «Говтва», «Україна», «Аршиця».  На Черкащині Компа-
нія представлена підприємством «Пальміра», що обробляє 
землі у Драбівському та Золотоніському районах області. На 
Харківщині Кернел орендує землі в Лозівському, Первомай-
ському, Сахновщинському, Кегичівському, Нововодолазько-
му, Красноградському, Шевченківському та Балаклійському 
районах області (підприємства «Мрія», «Краснопавлівський 
КХП»). На вказані підопічні території поширюються й соціаль-
ні програми Благодійного фонду.

ЯК АГРОПIДПРИЄМСТВА КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ ЯК АГРОПIДПРИЄМСТВА КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ 
РОЗРАХОВУВАЛИСЯ ЗА ПАЇРОЗРАХОВУВАЛИСЯ ЗА ПАЇ

Уже кілька років поспіль компанія Кернел доводить, що 

в сучасних умовах агробізнес може працювати якісно та 

прозоро. Це відчувається в кожному напрямку діяльності 

кернелівських агропідприємств, зокрема і в співпраці з 

орендодавцями — власниками земельних наділів.

Вчасний та комфортний розрахунок за 
паї завжди був і залишається для кер-
нелівців у пріоритеті. Пайовик — це 

передусім партнер, з яким треба  чесно та 
відкрито будувати відносини, виконувати 
всі домовленості, зазначені в укладених до-
говорах оренди. Цьогоріч агропідприємства 
Кернел Полтавщини, Харківщини та Черка-
щини створили комфортні умови для того, 
щоб кожен пайовик відчув усі переваги спів-
праці з Компанією. Сьогодні Кернел фактич-

но завершив розрахунок за паї з орендодав-
цями регіонів.

Традиційно використовувався індивідуаль-
ний підхід. Розрахунок проводився коштами або 
продукцією (послугами) — залежно від бажання 
пайовиків і тих договірних відносин, що пропи-
сані в укладених угодах. Так, виплата орендної 
плати коштами склала майже 255 млн грн, у на-
туральному вираженні (продукцією) розрахунок 
проведено на суму понад 42 млн грн, виплата 
ОП авансом становить понад 25 млн грн.

  З ПЕРШИХ УСТЗ ПЕРШИХ УСТ

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ВРАЖЕННЯ ВІД СПІВПРАЦІ — 

У КОМЕНТАРЯХ ОРЕНДОДАВЦІВ АГРОПІДПРИЄМСТВ КЕРНЕЛ

Сергій Пятенко, пайовик підприємства «Краснопавлівський КХП» (Кернел)

«На роботу Кернел у селі не маю жодних нарікань, здаю свій пай в оренду цій Компанії. Для се-
лянина важливо, щоб оплата за паї проводилася вчасно, продукція була якісною. Щоб орендар 
допомагав у вирішенні різноманітних питань і проблем, особливо це важливо для стареньких 
людей, самотніх пенсіонерів. У Кернел усіх цих правил дотримуються. Тут намагаються вико-
ристати індивідуальний підхід до кожного пайовика. Маємо змогу обирати продукцію в рахунок 
орендної плати. Цьогоріч я отримував пшеницю та кукурудзу, олію, цукор, борошно. Все від-
мінної якості. А ще аграрії безкоштовно провели оранку та культивацію присадибної ділянки. 
Дякуємо підприємству «Краснопавлівський КХП» (Кернел) за розуміння та людяність».

Наталія Петренко, пайовик підприємства «Мрія» (Кернел)

«Здаю підприємству «Мрія» в оренду чотири паї. Оскільки я пенсіонерка і значного господар-
ства не тримаю, мені було зручно отримувати орендну плату коштами. Написала заяву, а менше 
ніж за місяць мені зателефонували співробітники підприємства й повідомили, що на поштовому 
відділенні вже можна одержати готівку. Все швидко та комфортно для пайовика. Для отримання 
розрахунку не потрібно їхати кудись, витрачати час. Усе робиться за місцем проживання. Тому 
роботою Компанії задоволена. Головне, що тут виконують усі умови договору — виплата за пай 
проводиться вчасно, у зручній для кожного орендодавця формі».

Олександра Кроха, пайовик підприємства «Пальміра» (Кернел)

«Передусім зазначу, що підприємство «Пальміра» (Кернел) завжди відповідально ставиться до 
своїх пайовиків. Є можливість отримати орендну плату коштами, а також продукцією — пшени-
цею, кукурудзою. Важливою є допомога Компанії в обробітку городів, адже не секрет, що сіль-
ські родини живуть переважно за рахунок того, що самі виростили на присадибних ділянках. У 
жителів нашого села на роботу Компанії немає жодних скарг. Молодці!»

Мотрона Гурба, пайовик підприємства «Аршиця» (Кернел)

«Уже другий рік здаємо паї підприємству «Аршиця» (Кернел). За цей час встигли переконатися, 
що орендар справді дбає про своїх пайовиків. Умови тут кращі, та й працівники Компанії завжди 
толерантно до нас ставляться. Часто проводять збори, організовують зустрічі. Що стосується 
розрахунку за земельні наділи, то ми віддаємо перевагу коштам, оскільки живемо в пригоро-
ді та значного господарства не тримаємо. З перших днів нового року підприємство починає 
виплачувати кошти за пай. Так, щоб уже до літа провести повний розрахунок. Готівку можна 
отримати у найближчому поштовому відділенні. Не відмовляють кернелівці і в виплаті авансової 

ОП, на лікування. Особисто я отримувала такий аванс. А ще юристи підприємства допомагають 
переоформляти спадщину — це також великий плюс, оскільки селянин не завжди орієнтується 
в подібних питаннях, а знайти спеціаліста у нашій місцевості також непросто. Словом, роботою 
підприємства «Аршиця» (Кернел) задоволені. У новому році бажаю всім по такому орендарю».

Надія Бура, пайовик підприємства «Вишневе-Агро» (Кернел)

«Кернел завжди вчасно та в повному обсязі розраховується за паї. Немає різниці, йдеться про 
кошти чи про продукцію. Ми, наприклад, цього року отримували пшеницю та кукурудзу. Збіжжя 
добре просушене. Крім того, аграрії допомагають і соціальній сфері села. Маю на увазі шко-
лу, садочок, Будинок культури. А ще взяли участь у ремонті системи вуличного освітлення. Ми 
вдячні кернелівцям за те, що не оминають увагою наші проблеми, допомагають вирішувати на-
гальні питання громади. За те, що працюють чесно та прозоро!»

Орендодавці 

агропідприємств 

Кернел Полтавщини, 

Черкащини 

та Харківщини дякують 

Компанії за вчасний 

розрахунок 

за паї



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 співробітник має необхiднi 

здiбностi для того, щоб побудувати достойну кар’єру в улюбленiй Компанiї. Головне — прагнути цього 
та використовувати всi наданi можливостi. 
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На адресу нашої редакції щомісяця приходить безліч листів від вдячних жителів 

підопічних територій компанії Кернел — керівників соціальних установ, 

очільників сільських рад, пайовиків. І щоразу, перечитуючи їх, розумієш, що агропідприємства 

Компанії дійсно роблять добрі справи на благо розвитку населених пунктів, 

є помічниками у вирішенні багатьох проблем українців.

Юрій Георгійович ГолубЮрій Георгійович Голуб  
 Посада:Посада:  провідний інженер на підприємстві «Говтва» (Кернел), провідний інженер на підприємстві «Говтва» (Кернел), 

Решетилівський р-н, Полтавська обл.Решетилівський р-н, Полтавська обл.

 Стаж роботи в Компанії: Стаж роботи в Компанії: 10 років10 років

«Майже тридцять років працюю в цьому господарстві. З приходом Кернел сталося чима-
ло позитивних змін. Зокрема, покращилося фінансування — воно стало стабільним. Все 
потрібне для роботи, від паливно-мастильних матеріалів до запасних частин, отримуємо 
вчасно. Крім того, працівники мають повний соціальний пакет: офіційне працевлаштування, 
заробітну плату, яка видається без затримок, оплачувані лікарняні, відпустки тощо. У Кер-
нел кожен спеціаліст має можливість професійно розвиватися, здобувати потрібний досвід. 
До моїх обов’язків належить контроль за якістю та оперативністю проведення ремонтів тех-
ніки — тракторів, комбайнів, сівалок (загалом у господарстві налічується близько ста агре-
гатів). Вважаю, що важливим у роботі інженера є вміння відповідати за виконані завдання. 
А ще — бажання працювати на спільний результат і розуміння того, що від дій кожного зале-
жить успіх підприємства. Успішною ж людина почувається тоді, коли в її житті існує баланс: 
на роботі все ладиться, вдома панує злагода та розуміння. А для цього слід не стояти на 
місці, не жити одним днем. Треба впевнено дивитися у майбутнє — планувати, працювати, 
досягати поставленої мети».

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

З прийдешнiми новорiчно-рiздвяними святами!З прийдешнiми новорiчно-рiздвяними святами!

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

З ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИЗ ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИ

ДЯКУЄМО ЗА ВСЕБIЧНУ ПIДТРИМКУ!

НИЗЬКИЙ УКЛIН ВАМ, НАШI БЛАГОДIЙНИКИ!
«Добро… Це цінний скарб, що зігріває й 

тішить людей. Тільки доброта й милосердя 
роблять нас справжніми людьми. І дуже при-
ємно, що в наш час живуть люди, які завжди 
готові прийти на допомогу іншим. Роблять це 
доброзичливо, безкорисно та від щирого сер-
ця. У народі кажуть, що добра людина — це 
щаслива людина. І доброта обов’язково по-
вернеться до того , хто її віддає.

Тих, хто творить добро для всіх і кожного, 
називають благодійниками.

Світло, тепло, затишок шкільного дому, 
смачне харчування — це і є запорука якісного 
навчання. Тільки тоді діти будуть здоровими, 
щасливими та впевненими у прийдешньому 
дні, зростатимуть на благо України. Адже ми 
всі розуміємо, що не тільки компетентні педа-
гоги та сучасне обладнання створюють спри-
ятливі умови для гарної освіти в сучасних шко-
лах — існує також необхідність забезпечення 
комфортних умов для учнів у стінах закладу.

Бабичівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ» 
Глобинського району Полтавської області по-
стійно підтримують благодійники. Ми особли-
во вдячні орендарю земель ТОВ «Юнігрейн-
Агро» (Кернел) та Благодійному фонду «Разом 

з Кернел» за допомогу нашому закладу. За-
вдяки їхній підтримці постійно покращується 
матеріально-технічна база, умови навчання 
й виховання. Так, частково замінено вікна на 
енергозберігаючі, поповнюється кабінет ін-
форматики, у їдальню придбано холодильник, 
витяжку, а в дошкільний підрозділ НВК — су-
часні меблі. Крім того, діти щороку отримують 
подарунки на новорічні свята.

Низький уклін Вам, шановні добродії, від 
учнів, педагогічного та батьківського колекти-
ву Бабичівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ» за 
те, що не залишаєтесь байдужими до проблем 
навчання, покращуєте життя наших школярів, 
що змогли зробити такий значний внесок у 
справу виховання підростаючого покоління.

Добігає кінця 2017 рік. Зроблено багато 
добрих справ. Попереду новорічні свята. І ми 
від усього серця вітаємо Вас і бажаємо Вам 
здоров’я, злагоди, взаєморозуміння, душевно-
го спокою та достатку. Нехай Ваші благородні 
справи й надалі примножують добро на землі.

Дякуємо за увагу та розуміння!»

З повагою, педагогічний колектив 

Бабичівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ» 

(Глобинський р-н, Полтавська обл.)

«Від імені жителів Лиманської Другої те-
риторальної громади звертаюся до Вас, щоб 
висловити щиру подяку Благодійному фонду 
«Разом з Кернел» та керівництву підприєм-
ства «Говтва» (Кернел), зокрема Володи-
миру Колесніченку та Світлані Вороновій —
за підтримку та вирішення проблем села. 
У 2016 році сільська рада брала участь в об-
ласному конкурсі проектів територіальних 
громад. Бо постала велика потреба забез-
печення жителів Лиману Другого якісною 

питною водою (вул. Шевченка). Цей кон-
курс ми виграли. Виготовили проектну до-
кументацію на реконструкцію водопровідної 
мережі протяжністю 3050 метрів. Цьогоріч 
вдалося реалізувати його частину — рекон-
струювати 1200 метрів водогону. Вартість 
робіт склала 231 тис. грн, з них 30 тис. грн 
було надано підприємством «Говтва» (Кер-
нел) та БФ «Разом з Кернел». 21 листопада 
2017 року сільрада знову взяла участь в об-
ласному конкурсі проектів територіальних 

громад, щоб продовжити реконструкцію во-
допровідної мережі, і ми в черговий раз здо-
були першість. Тож у 2018-му продовжимо 
роботи, і сподіваємося, що Кернел вкотре 
допоможе.

Варто додати, що підприємство «Говт-
ва» (Кернел) переймається й іншими про-
блемами громади. Цьогоріч профінансова-
но поточні ремонти в навчальному закладі. 
А ще — надавалася допомога у проведенні 
святкових заходів та Днів села, у благо-

устрої населених пунктів. Кернелівці при-
дбали форму для футбольної команди, ви-
ділили кошти на підключення до Інтернету 
ДНЗ «Оленка».

Аграрії завжди з розумінням ставиться до 
проблем громади, допомагають корисними 
справами та добрим словом».

З повагою, Олена Петрівна Глазкова, 

голова села Лиман Другий 

(Решетилівський р-н, Полтавська обл.)

Учні Бабичівського НВК (Глобинський р-н, Учні Бабичівського НВК (Глобинський р-н, 

Полтавська обл.) отримують оргтехніку Полтавська обл.) отримують оргтехніку 

від підприємства «Юнігрейн-Агро» (Кернел)від підприємства «Юнігрейн-Агро» (Кернел)
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Знаючи, як вибрати молочну корову, можна з перших днів отримувати відмінні надої. Звісно ж, тварина повинна бути 

схильна до високої продуктивності генетично, мати міцне здоров’я, відповідну статуру, бути молодою й активною.

НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ В ПЕРШУ ЧЕРГУ
Перед тим як вибрати хорошу корову, 

поцікавтеся її родоводом. Перевірте 

порідність і продуктивність батьків 

і найближчих родичів. Звичайно, 

зробити це можна тільки на фермі, де 

на кожну корову є документація. А як 

бути, якщо купівля тварини можлива 

тільки з рук? У такому разі вибір корови 

повинен диктуватися її зовнішнім 

виглядом.

Отже, як вибрати корову 

за зовнішніми ознаками?

 Добра молочна корова має легку, видов-
жену голову. Голова не повинна бути важ-
кою, як бичача.

 Груди корови повинні бути глибокими, 
широкими, опускатися приблизно на 10 см 
нижче ліктя. Ребра до хребта мають бути 
поставлені косо, з широкими міжреберни-
ми проміжками. Не купуйте корову з негли-
бокими вузькими грудьми.

 Шкіра корови повинна бути рухливою, 
без підшкірних жирових відкладень, тон-
кою, еластичною. Відмовтеся від придбан-
ня корови з грубою, нееластичною шкірою, 
під якою виразно відчувається жир.

 Черево гарної молочної корови — бочко-
подібне, велике, об’ємне. Підозру повинно 
викликати сінне (дуже відвисле) черево, 
або навпаки — надмірно втягнуте.

 Шия доброї корови — суха, тонка, довга, 
з великою кількістю складок. Не зупиняй-
те свій вибір на корові з надто короткою 
шиєю.

 На гарну продуктивність корови вказує 
прямий високий загривок з помірно роз-
виненою мускулатурою. Холка не повинна 
бути роздвоєною або гострою.

 Молочна корова має спину й поперек, 
що утворюють пряму, досить довгу лінію. 
Вибір корів із горбатими, вузькими, про-
вислими попереками й спинами буде не-

доцільним. Спина й поперек доброї корови 
утворюють пряму лінію.

 Зад корови (круп) повинен бути широким, 
довгим, прямим, з добре розвиненою муску-
латурою, але не вузьким, у формі даху, відви-
слим чи слабким.

 Хвіст корови не повинен мати товстий ко-
рінь. У гарної молочної корови хвіст тонкий, 
довгий.

 Ноги хорошої молочної корови повинні бути 
правильно поставленими, з міцними копита-
ми. При виборі корови звертайте увагу на такі 
дефекти: клишоногість, ноги з розворотом у 
різні боки або занадто зближені, з вузькими, 
пласкими або м’якими копитами.

 Молочний колодязь, тобто місце, де молоч-
ні вени входять у черевну порожнину, у корів 

промацується досить легко, кінчик вказівного 
пальця легко входить у молочний колодязь ко-
рови.

 Молочні вени корови та вени вимені повинні 
бути добре розвинені, пружні, товсті, добре 
помітні. Не купуйте корів зі слабко розвинени-
ми молочними венами.

 Добре вим’я — найважливіший фактор, 
на якому має ґрунтуватися вибір корови. 
Вим’я молочної корови може бути округлим 
або чашоподібним. Чашоподібне — широке, 
ззаду прикріплене високо, вперед під че-
ревом тягнеться досить далеко. При цьому 
передній край вимені корови переходить у 
черевну стінку. Округле коров’яче вим’я має 
трохи меншу основу, ніж чашоподібне, пере-
дня частина округлого вимені практично під 

прямим кутом сходиться з черевом. І на 
чашоподібному, і на округлому вимені по-
винні бути ріденькі волоски, після доїння 
вим’я має сильно зменшуватися в об’ємі, 
стати м’яким (ззаду утворюються скла-
дочки). На маломолочність корови вказує 
той факт, що вим’я не спадає після доїння, 
а залишається м’ясистим. Не слід брати 
корову з погано розвиненими передніми 
частками вимені.

 При виборі корови особливу увагу при-
діліть дійкам. Дійки корови повинні бути 
циліндричними, їхній діаметр має стано-
вити 22-25 мм, довжина — близько 7 см. 
У будь-якому разі дійки корови не повинні 
бути надто тонкими, короткими або дуже 
довгими.

ЯК ВИБРАТИ КОРОВУ 
ЗА ВIКОМ

Ні для кого не секрет, що не слід 

купувати старих корів. Найвища 

продуктивність цих тварин припадає 

на 5-6-ту лактацію. Звичайно, з усіх 

правил є винятки: буває, що корова 

повністю розкриває свій потенціал 

після першого отелення і здатна 

утримувати таку продуктивність 

тривалий час. Але зазвичай корови-

первістки дають удій, що становить 

не більше 80% від максимальної 

продуктивності, на яку здатна 

конкретна тварина.

 ЗА КІЛЬЦЯМИ НА РОГАХ. Такий метод 
дає приблизні, але достовірні дані. Як ви-
значити вік корови по рогах? У дорослих 
корів кількість кілець на рогах — це кількість 
її тільності. Враховуючи вік першої тільнос-
ті — два роки — можна порахувати кільця й 
додати до них число 2.

Однак якщо корова стара — кільця на 
рогах можуть бути стертими. Також можуть 
заплутати кільця на рогах корови, якщо 
вона довго хворіла або недоотримувала 
мінералів.

Що стосується визначення віку телиць, 
то до півтора року роги, які прорізаються в 

1 місяць, щомісяця виростають на 1 см. Таким 
нехитрим способом — вимірюванням довжи-
ни рогів телиці — можна визначити її вік у мі-
сяцях.

 ПО ЗУБАХ. Як визначити вік корови за 
станом зубів? Спершу розповімо, що у корів 
32 зуби: вісім різців, які ростуть лише на ниж-
ній щелепі, і двадцять чотири корінних. Серед-
ня пара різців корови називається зачепи, 
далі йде пара середніх внутрішніх, за ними —
середні зовнішні, і останні різці іменуються 
кутніми або окрайками. Молочні різці корів 
змінюються за таким графіком: зачепи —
в 14-20 місяців (залежить від породи коро-
ви), середнім внутрішнім приходить зміна у 
18-28 місяців, середнім зовнішнім — у 
24-36 місяців, а кутнім — у 35-45 місяців.

Як і у випадку з рогами, визначити вік ко-
рів по зубах можна приблизно, адже різці сти-
раються по-різному, залежно від типу годівлі 
корів. Постійні (не молочні) різці починають 
стиратися у корів у віці 3-5 років. До 7-10 ро-
ків їхня поверхня округлюється, до 8-11 — на-
буває чотирикутної форми, а до 12-15 років 
поверхня зубів корови знову стає округлою. 
Після 16 років на місці стертих різців корови 
залишаються тільки пеньки, які починають ви-
падати.

Ми дізналися, як визначити вік корови 
по рогах і зубах, як вибрати хорошу молочну 
корову за конституцією, вименем і продуктив-
ністю. Але не забувайте про те, що вибір ко-
рови повинен спиратися також на її бадьорий 
вигляд. 

Надзвичайно важливі такі чинники:

 Перед тим як вибрати корову, зважте 

на її шерсть: у здорової тварини шерсть не 
буває скуйовдженою, тьмяною й жорсткою, 
а тільки еластичною й м’якою.

 Особливу увагу приділіть вимені коро-

ви, щоб не купити тварину з маститом: у 
ньому не повинно промацуватися затвер-
дінь, вузлів. Дійки гарної молочної корови не 
мають бородавок, виразок, тріщин.
І обов’язково спробуйте подоїти корову. 
При доїнні молоко повинно виділятися без 
надмірної напруги, але з деяким зусиллям. 
І якщо в молоці помітите якісь згустки, слиз, 
сироватку — у жодному разі не купуйте таку 
корову!

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ ЯК ВИБРАТИ КОРОВУ: ПОРАДИ ПРИ КУПIВЛIЯК ВИБРАТИ КОРОВУ: ПОРАДИ ПРИ КУПIВЛI

З прийдешнiми новорiчно-рiздвяними святами!З прийдешнiми новорiчно-рiздвяними святами!

  ДОБРИЙ ГОСПОДАРДОБРИЙ ГОСПОДАР
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ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
ПРАТ «Краснопавлівський КХП» (Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 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.

СТОВ «Мрія» (Кернел)

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

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

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

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

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

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

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

СТОВ «Пальміра» (Кернел)

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

(Золотоніський, Драбівський р-ни, Черкаська обл.)
 Посвідчення водія категорії С, Е.
 Досвід роботи не менше 1 року.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

(Золотоніський, Драбівський р-ни, Черкаська обл.)
 Посвідчення тракториста-машиніста категорії В1.
 Бажаний досвід роботи не менше 1 року.

ВОДІЙ-КРАНІВНИК 

(Золотоніський, Драбівський р-ни, Черкаська обл.)
 Наявність відповідного посвідчення.
 Досвід роботи не менше 1 року.

Контактна особа: Валентина Лісова, тел.: (066) 518-04-33

Кернел – провідний у світі та най-
більший в Україні виробник та 
експортер соняшникової олії, 
ключовий постачальник сільсько-
господарської продукції з регіону 
Чорноморського басейну на світові 
ринки. Свою продукцію Кернел екс-
портує більш ніж в 60 країн світу. 
Кернел формує аграрну еліту но-
вого покоління. Ми розкриваємо 
потенціал молодих фахівців, забез-
печуємо перспективи професійно-
го зростання і сприятливі умови для 
роботи і життя в сільській місцевості.

Колектив підприємства «Мрія» (Кернел), 
а також близькі та рідні вітають 
ювілярів — іменинників грудня:

22 грудня 60-річний  ювілей завітав на поріг 
НАТАЛІЇ ЄГОРІВНИ ПЕТРЕНКО 

з села Лебедівка (Сахновщинський  р -н, 
Харківська обл.);

29 грудня 65 років відзначатиме 
ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ ГИРЯ 

з села Петрівка (Красноградський 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.

26 грудня 30 років подружнього життя 
відзначатимуть 

НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА та 
ГРИГОРІЙ ЙОСИПОВИЧ ВАРЕНКИ 

з села Петрівка (Красноградський р-н, 
Харківська обл.)

Хай діти приносять вам радість,
Дорогу до хати забуде хай старість.

Живіть у здоров’ї, у щасті і силі,
Літа проти вас нехай будуть безсилі.

Нехай зозуленька кує вам щоліта
Многая, многая, многая літа!

З повагою, колектив підприємства 
«Мрія» (Кернел) та вся велика родина

Колектив підприємства «Краснопавлівський 

КХП» (Кернел), а також близькі та рідні 

вітають ювілярів — іменинників грудня:

9 грудня 80-річчя відзначила 

ВІРА МИХАЙЛІВНА КРОХМАЛЬ 

із села Роздолля (Первомайський р-н, 
Харківська обл.);

20 грудня 85-річчя відсвяткував 

МИКОЛА МИКИТОВИЧ ІВАНОВ 

із села Миколаївка (Лозівський р-н, 
Харківська обл.);

31 грудня 70-річчя завітає на поріг 

СОФІЇ  ВАСИЛІВНИ КУРОЄДОВОЇ 

з села Домаха (Лозівський р-н, Харківська обл.).

Ще небо хмарами не вкрите,
Ще так прозоро сяють роси,

А вже по ліву руку — літо,
А вже по праву руку — осінь.
Ще очі блиску не позбулись,

Ще серце жити не стомилось,
А вже по ліву руку — юність, 

А вже по праву руку — зрілість.
А час летить нестримно далі,

Й душа немовби молодіє,
По ліву руку — всі печалі,
 По праву руку — всі надії.
Життя не зміряти літами,

А щастя — то важка наука,
Хай буде радість завжди з Вами

По ліву і по праву руку.

28 листопада день народження відсвяткував 
ГРИГОРІЙ ЄВГЕНОВИЧ ЗАХАРОВ 

із Новосанжарського району Полтавщини:

Хай сиплються гроші, як з рогу достатку,
Хай будуть всі справи у тебе в порядку,

Нехай на гачок гарна рибка клює,
Хай доля тобі лиш дарунки дає!

Життя хай для тебе чудес не жалкує,
Хай поруч удача щомиті крокує,

Хай все, що ти хочеш, тобі, 
любий, вдасться!

Ми зичим тобі в день народження щастя!

З любов’ю, батьки, брат, сестри, сусіди

Колектив підприємства «Говтва» (Кернел) 
вітає своїх колег — іменинників грудня:

8 грудня — 
ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА БЕРЕЗІНА 

(водя автотранспортних засобів) із с. Жовтневе 
(Решетилівський р-н, Полтавська обл.);

24 грудня — 
ВАСИЛЯ ВАСИЛЬОВИЧА БІЛОКОНЯ 

(водія автотранспортних засобів) із села Кале-
ники (Решетилівський р-н, Полтавська обл.);

25 грудня — 
ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА СУПРУНЕНКА 

(керівника земельного відділу) з м. Полтави.

Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,

Ми Вам життям бажаєм твердо йти,
І днем грядущим від душі радіти!

Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,

А вашу мрію й працю повсякчас
 Лиш визнання вінчають!

Колектив підприємства 
«Говтва» (Кернел) вітає своїх 

пайовиків — іменинників грудня:

4 грудня — 
ЛАРИСУ ІВАНІВНУ ПРАННИЧУК 

(смт Решетилівка, Полтавська обл.);

12 грудня — 
ЛАРИСУ ТРОХИМІВНУ ЛОГВИНЕНКО 
(с. Глибока Балка, Решетилівський р-н, 

Полтавська обл.);

15 грудня — 
ЮРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА ДЗИГАРЯ 
(с. Пустовари, Решетилівський р-н, 

Полтавська обл.);

17 грудня — 
МИКОЛУ МИКОЛАЙОВИЧА ДЗЕКУНА 

(с. Михнівка, Решетилівський р-н, 
Полтавська обл.);

27 грудня — 
СВІТЛАНУ ВАСИЛІВНУ НАТАЛЕНКО 
(с. М’якеньківка, Решетилівський р-н, 

Полтавська обл.).

За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час. 
У цю прекрасну зимову днину

Вітання щирі Ви прийміть від нас.
Хай доля шле добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,
 А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

ВIТАЄМО!


