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ВIДЛУННЯ СВЯТАВIДЛУННЯ СВЯТА
КЕРНЕЛІВСЬКІ ДІДИ 

МОРОЗИ ЗАВІТАЛИ НА 
СВЯТКОВІ ВОГНИКИ 

У ПІДОПІЧНІ СЕЛА 
ЧЕРНІГІВЩИНИ, СУМЩИНИ 
ТА ПОЛТАВЩИНИ, вручивши 
солодкі подарунки тамтешнім 
діткам. Дітлахи, у свою чергу, 

із задоволенням приймали 
презенти та дякували Кернел 

за привітання.
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ГОСПОДАРЮ НА ЗАМIТКУ
ТРАДИЦІЙНО 

ПРОПОНУЄМО ВАШІЙ 
УВАЗІ КОРИСНІ ПОРАДИ 

щодо того, як позбутися 
мурашок у хаті, як боротися з 

цвіллю в приміщеннях. 
А також розповідаємо про 

те, як правильно доглядати 
кімнатні рослини та захищати 

їх від різноманітних 
шкідників.
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ДОВIДНИК ОРЕНДОДАВЦЯДОВIДНИК ОРЕНДОДАВЦЯ
ВИ МОЖЕТЕ ЗВЕРНУТИСЯ 

ДО МЕНЕДЖЕРІВ СІЛ, які пред-
ставляють підприємства Кернел, 

щодо питань виплати орендної 
плати та реалізації соціальних 
проектів Компанії, процедури 
переоформлення документів 

та укладання договорів оренди, 
наявності вакансій, нових умов, 

пропозицій про співпрацю тощо.

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 3 (25)
2 лютого 2018 р.

Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел»

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
Упродовж 2017 року спостерігалося подорожчання майже всіх продуктів в Україні. 

Щоправда, почали дешевшати гречка й цукор. 

Дорогi друзі!
Початок року — чудовий час для 

змін та аналізу результатів, яких уже 
вдалося досягти, а також для плану-
вання майбутнього. Попри чимало 
викликів, 2017-й став для нас пері-
одом примноження, удосконалення, 
підкорення нових вершин та гори-
зонтів. Ми разом досягали високих 
виробничих показників, перемагали 
в конкурсах та рейтингах, реалізову-
вали соціальні проекти. А ще у кер-
нелівській родині сталося поповне-
ння. У нас з’явилося більше друзів та 
однодумців — орендодавців і парт-
нерів, з якими ми вже почали плідно 
співпрацювати.

У черговому номері газети 
«У кожен двір» ми звітуємо про до-
сягнення року, що минув. Так, то-
рік компанія Кернел та БФ «Разом 
з Кернел» інвестували в соціальну 
сферу населених пунктів Чернігів-
щини, Сумщини та Полтавщини 
10 млн 500 тис. грн. Місцеві громади 
використали кошти для покращення 
рівня освіти, медицини, культури, 
спорту, інфраструктури та благо-
устрою. Детальніше про це читайте 
на шпальтах видання.

Нагадаємо й про добру керне-
лівську ініціативу, завдяки якій на-
передодні новорічно-різдвяних свят 
понад 44 тисячі дітей з українських 
сіл отримали пакунки з різнома-
нітною смакотою. Загальний бю-
джет витрат Компанії на новорічний 
привітальний проект склав майже 
1 млн 700 тис. грн. Отриманими вра-
женнями та яскравими світлинами 
поділилися на сторінках газети ди-
ректори шкіл та голови сільських рад 
Чернігівської, Сумської та Полтав-
ської областей.

Окремо хочемо звернути увагу 
наших орендодавців на те, що у ви-
пуску Ви знайдете важливу інформа-
цію, зокрема мобільні контакти пред-
ставників Кернел у Вашому регіоні. 
До них можна звертатися з питань 
виплати орендної плати, укладення 
договорів оренди та ін. Пам’ятайте, 
наша Компанія завжди відкрита до 
конструктивного діалогу. Ми пра-
цюємо прозоро, дотримуючись усіх 
законодавчих норм. А пайовик для 
нас передусім партнер, з яким треба 
чесно будувати відносини, виконува-
ти всі домовленості, зазначені в під-
писаних договорах оренди.

Тож запрошуємо у цікавий світ 
Кернел. Отримуйте корисні поради, 
дізнавайтеся чимало цікавого про 
Компанію, про людей, які в ній пра-
цюють, а також про творчість жителів 
сіл регіону.

Миру та добра 

у новому 2018 році!

Телефон гарячої лiнiї

0-800-501-483

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

За матеріалами gazeta.ua

 Перше місце за темпами зростання ціни посіло сало — 68%. 

 Друге займає морква — 64%. 

 Далі йде буряк, що подорожчав приблизно на 60%. 

 Четверту сходинку за темпами зростання ціни займає свинина — 42%. 

 За рік яловичина додала в ціні 34%. Так, кілограм яловичини з кісткою можна купити в 

середньому за 113 грн. Це на 29 грн більше, ніж було раніше.

 ЗВІТУЄМО 

2017 РIК РАЗОМ З КЕРНЕЛ
Поруч з виробничою діяльністю агропідприємства компанії Кернел тісно співпрацюють 

з громадами підопічних містечок та сіл у напрямку підтримки соціальної сфери. 

Завдяки фінансуванню Компанії та Благодійного фонду «Разом з Кернел» систематично 

реалізовуються проекти, спрямовані на підвищення соціальних стандартів життя в селах. 

До Вашої уваги — інформація про соціальні інвестиції компанії Кернел у році, що минув.
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  АКТУАЛЬНО

  МОЛОЧНА ГАЛУЗЬ

ПРОДУКТ «ВIД НАСЕЛЕННЯ»: ПРОДУКТ «ВIД НАСЕЛЕННЯ»: 
РИЗИКИ ТА СПОДIВАННЯРИЗИКИ ТА СПОДIВАННЯ

Сировина для переробних підприємств від сільських приватних 

домогосподарств здебільшого не відповідає встановленим нормам 

і стандартам

Усі пам’ятають крилату фразу: 
«Пийте, діти, молоко — будете 
здорові!» Однак, схоже, вона 

тепер не відповідає дійсності, адже, 
як зазначають експерти, на україн-
ському ринку молочних продуктів 
дедалі частіше трапляються виро-
би неналежної якості, а деякі з них 
шкідливі для здоров’я, тим більше 
дитячого.

Здавана вважається, що моло-
ко позитивно впливає не лише на 
фізичний, а й на духовний розвиток 
людини. Користь цього цінного про-
дукту не раз була доведена. Нам 
лишається тільки дбати про своє 
здоров’я, вживаючи цей продукт. Як 
стверджують учені, ризик таких за-
хворювань, як інсульт і гіпертонія, у 
разі вживання молочних продуктів 
знижується на 50%.

За оцінками аналітиків, в Україні 
виробляють багато низькосортного 
молока, яке закуповують переробні 
підприємства. Саме продукція, ви-
роблена у приватних господарствах 
сільських жителів, часто не відпові-
дає встановленим нормам та стан-
дартам якості.

П’ять років — 
багато чи мало?

З 1 січня 2018 року Україна мала 
відмовитися від закупівлі молока у 
населення. Впровадження цієї нор-
ми перенесли на 1 липня нинішньо-
го року, коли країна має виконати 
прописані в Угоді про асоціацію з ЄС 
положення про санітарно-гігієнічні 
норми, які стосуються молочної си-
ровини. Згідно з вимогами, усе не-
безпечне молоко, яке на сьогодні 
становить близько 75% вироблено-
го в країні, має зникнути з вітчизня-
ного ринку.

Це означає, що приватні домо-
господарства могли б постраждати 
від нововведень, оскільки саме вони 
виробляють низькоякісну сировину. 
Але перехідний період триватиме 
значно довше: наказ про заборону 
закупівлі має бути впроваджено до 
2022 року.

Чим же відрізняється молоко 

другого сорту від решти ґатунків 

та що означає термін «безпечне 

молоко»?

Основними відмінностями між 
ґатунками молока, як пояснюють 
фахівці, є загальна бактеріальна за-
брудненість, кількість соматичних 
клітин і кислотність. Протягом остан-
ніх двох десятиліть багато говорять 
про невідповідність якості молока з 
приватних селянських господарств 
вимогам у галузі переробки. Уперше 
цю тему підняли ще у 2004 році, коли 
Україна стала членом СОТ та взя-
ла на себе зобов’язання вирішити 
проблему. Але на практиці питання 
весь час переводили з економічної 
площини в політичну: говорили про 
те, що це негативно позначиться на 
сільському населенні. І так від вибо-
рів до виборів.

Як пригадують господарники, 
спроби поліпшити якість молока 
робили не раз. За останні 15 років 
чимало фінансових ресурсів — як 
державних, так і від донорів — було 
спрямовано саме на те, аби по-
кращити якість молока у приватних 
домогосподарствах. Проводили 
роз’яснювальну роботу, зокрема 
чимало семінарів. Але, на жаль, очі-
куваного результату це не дало, хоча 

якість сирого молока стала вищою. 
Брак сировини змушує переробні 
підприємства купувати молоко низь-
кої якості. Була державна програма, 
спрямована на відшкодування вар-
тості доїльних апаратів для приват-
ного сектору. Проте це не спрацюва-
ло — високої якості молока вимага-
ють не всі переробні підприємства, 
що дає змогу виробникам у приват-
них селянських господарствах не 
надто перейматися цим питанням.

Як вважають у Асоціації вироб-
ників молока, жорстка заборона ви-
користання молока другого сорту, 
якого на ринку ще дуже багато, ста-
не стимулом для поліпшення його 
якості. Проте, як і планують ініціато-
ри нововведення, різкого переходу 
не буде. Для того, аби підприємства 
не переробляли низькосортне моло-
ко, передбачено перехідний період 
на  п’ять років. Отже, у виробників і 
переробників буде час вибудувати 
так званий холодний ланцюжок, аби 
забезпечити його якість, навчити на-
селення, як правильно збирати мо-

локо, дотримуватися санітарно-гігі-
єнічних вимог. Вочевидь, виробники 
чекають допомоги й від держави, 
яка також має подбати, наприклад, 
про відшкодовування закупівлі до-
їльних апаратів, як це було раніше, 
надати певні дотації. Сприятимуть 
підвищенню культури виробництва й 
створенню сімейних ферм та коопе-
ративів, у чому, приміром, Черкащи-
на вже має неабиякий досвід.

Чи вдасться зробити все необ-
хідне за п’ять років — покаже час. 
У всякому разі, у деяких громадах 
думають над тим, як налагодити 
виробництво високоякісного про-
дукту і, вклавши кошти, продава-
ти його дорожче. Хтось пропонує 
створювати групи, які працювати-
муть із районними та обласними 
радами щодо надання коштів з 
бюджету на створення «холодно-
го ланцюжка». Десь міркують над 
можливим створенням накопичу-
вача-холодильника.
Словом, зміни у молочній галузі 

вже стукають у двері.

ЯК ЗМIНИТЬСЯ ЖИТТЯ 
УКРАЇНЦIВ У 2018 РОЦI?

Більшість реформ, запущених у 2017-му, повноцінно почали працювати вже на 

початку січня 2018 року. Що зміниться в житті українців, бізнесі та різних сферах 

економіки?

 ТАРИФИ. У 2018 році на українців знову чекає 
підвищення цін на електроенергію. Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики і комунальних послуг, має на-
мір підвищити ціни на 16%. Оптово-ринкові ціни 
вже в січні зростуть на 9,5%. Ще одне підвищення 
заплановане на квітень.

Експерти не виключають, що у 2018 році 
зростуть також ціни на газ для споживачів, оскіль-
ки підвищення тарифів є одним з пунктів мемо-
рандуму про співпрацю з МВФ. У Міністерстві 
енергетики та вугільної промисловості обіцяють 
утримати зростання тарифів і переглянути дого-
вір з фондом. Однак для промислових споживачів 
ціни на газ уже виросли на 8,4%.

 АБОНПЛАТА Й СОРТУВАННЯ СМІТТЯ. 
Серйозні зміни торкнуться сфери ЖКГ. Влітку 
2018 року буде введено абонплату за опалення, 
воду, утримання та ремонт будинків. Таким чи-
ном, за опалення доведеться платити цілий рік, а 
за воду — навіть у тому випадку, якщо ви нею не 
користувалися.

З 10 червня 2018 року облік тепла, води та 
газу буде проводитися за лічильниками — загаль-
нобудинковими або індивідуальними.

У нинішньому році також набуває чинності 
Закон «Про відходи», який передбачає сортуван-
ня сміття. Згідно з документом, кожен українець 
зобов’язаний сортувати відходи за видами ма-
теріалів: метал, скло, папір, пластик, органіка. 
Однак на даний момент можливості для такого 

сортування практично відсутні — немає окремих 
контейнерів для кожного виду сміття, також не за-
тверджено «послідовність операцій зі сміттям». 
Відзначимо, що про сортування відходів політики 
вперше заговорили ще у 2012 році. У Верховній 
Раді зареєстровано близько 20 пропозицій щодо 
сортування відходів, проте регламентні докумен-
ти досі відсутні.

 ЦІНИ. З січня 2018 року в Україні подорожчає 
стаціонарний зв’язок. У містах ціни на послуги Ук-
ртелекому зростуть на 7,3%, у селах — на 14,5%. 
За зв’язок доведеться заплатити від 63 грн до 
74 грн залежно від тарифу й населеного пункту.

З січня 2018 року почали діяти нові прави-
ла безмитного ввезення товарів, у тому числі в 
міжнародних поштових та експрес-відправлен-
нях. Тепер без податків можна буде отримати 
лише три посилки з зарубіжних країн на загаль-
ну суму не більше 150 євро. Решта посилок об-
кладатиметься податком, митом і акцизом. А із 
зарубіжних поїздок українці зможуть без мита 
ввезти в Україну товарів на суму до 500 євро 
(до 1000 євро — в аеропортах).

 ДРІБНІ ГРОШІ. Національний банк України має 
намір припинити карбування монет номіналами 1, 
2, 5 і 25 копійок. З дрібних монет в Україні зали-
шаться 10 і 50 копійок. Рішення НБУ обумовлено 
тим, що виготовлення монет перевищує їхню вар-
тість, а самі монети припинили відігравати суттє-
ву роль у розрахунках за товари. На даний момент 
остаточне рішення не прийнято, проте проект по-

станови підготовлений. В НБУ пропонують округ-
ляти загальну суму покупки до найближчої суми, 
яка закінчується на 0 копійок.

 НОВА ШКОЛА. У 2018 році у перший клас під-
уть діти, які мають випробувати на собі масштаб-
ну реформу освіти в Україні. Тепер шкільна освіта 
розтягнеться на 12 років, три з яких будуть про-
фільними (учні зможуть обирати предмети для 
вивчення).

У вишах тривалість навчання скоротиться на 
рік. Щоб отримати диплом бакалавра, студентам 
необхідно буде вчитися три роки замість чоти-
рьох.

Відзначимо, що у 2018 році стартує лише 
реформа початкової школи. Реформування се-
редньої та вищої школи відбуватиметься в міру 
дорослішання першокласників.

 ДОВГООЧІКУВАНА ПЕНСІЯ. У 2018 році на 
повну силу запрацює прийнята торік Пенсійна 
реформа. Тепер для виходу на пенсію в 60 років 
українцям необхідно мати 25 років стажу (раніше 
необхідно було тільки 15 років). Щорічно необ-
хідний для виходу на пенсію стаж зростатиме, і 
до 2028 року досягне 35 років. Більш того, укра-
їнцям, які не відпрацювали хоча б 15 років, пенсія 
не передбачена.

Вже з 2018 року коефіцієнт оцінки одного 
року страхового стажу буде зменшений з 1,35 до 
1. Цей коефіцієнт використовується для обчис-
лення пенсії та впливає на її розмір.

Формально пенсійний вік законодавці підви-
щувати не стали, проте через нові вимоги саме 
це й відбулося. У зв’язку з необхідністю працев-
лаштування фахівців літнього віку, Верховна Рада 
прийняла зміни до Закону «Про зайнятість насе-
лення». Згідно з документом, запроваджується 
квота для підприємств на працевлаштування фа-
хівців передпенсійного віку (співробітників, яким 
до виходу на пенсію не вистачає менше 10 років 
стажу). Штраф за невиконання квоти становить 
всього два прожиткових мінімуми (з 1 січня 2018 
року для працездатних осіб він дорівнює 1762 
гривням). Квота для підприємств чисельністю від 
8 до 20 осіб — 1 співробітник. Для великих під-

приємств — 5% від усієї чисельності співробіт-
ників.

 МЕДРЕФОРМА. Набуває чинності й Медична 
реформа. До липня 2018 року українці повинні ви-
брати й укласти договір з сімейним лікарем. До-
говір з лікарем необхідно укладати за допомогою 
програми EHealth, яка на даний момент працює 
в тестовому режимі. Перехідний етап, коли ліка-
рі продовжать приймати пацієнтів без договору, 
становитиме один рік. Вся інформація про пацієн-
та зберігатиметься в електронному вигляді. Дохід 
лікаря залежатиме від кількості пацієнтів, за кож-
ного з яких держава виплачує компенсацію.

Передбачається, що первинна допомога 
пацієнтам надаватиметься безкоштовно. Безко-
штовними залишаться невідкладна допомога, ді-
агностика та профілактика захворювань. Послуги 
алергологів, венерологів, гінекологів, кардіологів, 
логопедів, нейрохірургів теж залишаються без-
коштовними. Не потрібно буде платити за базові 
аналізи й деякі медикаменти з програми «Доступ-
ні ліки», проте доведеться заплатити за послуги 
зубного лікаря. Для фінансового контролю буде 
створено Національну службу здоров’я.

 ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ. У 2018 році во-
діям доведеться запам’ятати кілька нових правил.

Максимально припустиму швидкість у на-
селених пунктах було знижено з 60 км/год до 50 
км/год. Нова норма допоможе знизити кількість 
ДТП з летальними наслідками.

Також з 2018 року наберуть чинності нові 
правила паркування. На автомобілі, припарковані 
в недозволених місцях, очікує примусова евакуа-
ція. Значно зросли і штрафи. За несплату парков-
ки водія можуть оштрафувати на суму, що у 20 ра-
зів перевищує вартість однієї години паркування.

Ще одне нововведення чекає водіїв, які впер-
ше отримують права. Нові права будуть дійсними 
лише два роки. Постійні права видаватимуться в 
сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ 
на 30 років за умови, що водій зробить за два роки 
не більше двох порушень. Якщо ж новачок зро-
бить три та більше порушень, під час отримання 
постійних прав на нього чекають повторні іспити.
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ДОВIДНИК ОРЕНДОДАВЦЯ

ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ПРЕДСТАВНИКА КЕРНЕЛ
Менеджер села, який є представником підприємств компанії Кернел у Вашому регіоні, допоможе вирішити 

будь-яке питання та дізнатися всю необхідну інформацію при зустрічі чи в телефонному режимі! Звертайтеся щодо 

питань виплати орендної плати та реалізації соціальних проектів Компанії, процедури переоформлення документів 

та укладення договорів оренди, наявності вакансій Кернел, нових умов та пропозицій про співпрацю тощо.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Регіональні менеджери

Олександр Якович Іскін (Варвинський р-н) (067) 463-16-32

Віталій Васильович Фурса (Ніжинський, 
Ріпкинський, Талалаївський, Куликівський райони) (067) 461-22-23

Віталій Леонідович Давидов 
(Сосницький, Борзнянський, Ічнянський райони) (067) 462-34-16

Галина Григорівна Назарина (Прилуцький, 
Ічнянський, Талалаївський, Срібнянський райони) (067) 460-72-61

Борзнянський

с. Хороше Озеро

Людмила 
Олексіївна 
Літценберг 

(050) 406-14-40,
(068) 248-11-09

с. Петрівка
с. Печі

с. Нові Млини
с. Головеньки

с. Смоляж
Ічнянський с. Івангород

Борзнянський

м.Борзна

Лариса 
Дмитрівна 

Горбащенко 

(050) 406-14-42, 
(067) 461-01-55

с. Забілівщина
с. Тростянка
с. Комарівка

с. Красносільське

Сосницький
с. Лави

с. Вільшане
с. Волинка

Борзнянський
с. Мала Загорівка

Тетяна Іванівна 
Ляшиченко 

(050) 406-14-43, 
(067) 461-01-71с. Омбиш

с. Велика Загорівка

Борзнянський
с. Степанівка Катерина 

Василівна 
Пирковська 

(050) 406-14-55, 
(067) 460-63-63с. Воловиця

с. Берестовець

Борзнянський
с. Високе

Лідія Іванівна 
Щиголь (098) 398-25-56с. Галайбине

Сосницький с. Велике Устя

Сосницький с. Вільшане
Володимир 

Миколайович 
Демченко

(095) 179-68-26

Прилуцький

с. Охіньки, Пручаї

Олександр 
Володимирович 

Савченко 

(067) 460-52-47, 
(050) 487-08-92

с. Переволочна
с. Валки, Боршна, 

Мільки
с. Ряшки, Оникіївка

с. Заїзд
с. Товкачівка

с. Мала Дівиця

Талалаївський
с. Рябухи Людмила 

Михайлівна 
Смілик 

(067) 461-67-84 с. Плугатар
с. Стара Талалаївка

Талалаївський с. Основа
Оксана 

Анатоліївна 
Перепелиця 

(067) 848-92-27

Ічнянський с. Бережівка Людмила 
Олексіївна Ярова (067) 460-69-62

Срібнянський с. Васьківці Ірина Василівна 
Савчук 

(067) 460-57-73, 
(04639) 2-86-35

Срібнянський

с. Дігтярі, Іванківці, 
Гнатівка

Ганна 
Валентинівна 

Лещенко 

(067) 461-68-44, 
(050) 406-14-57

с. Карпилівка, 
Лебединці

с. Олексинці
с. Савинці

с. Поділ
с. Гурбинці

с. Горобіївка
смт Срібне

Варвинський

с. Озеряни

Анатолій 
Олександрович 

Борсук
(067) 461-65-42

с. Брагинці
с. Кухарка

с. Калиновиця
с. Леляки

с. Антонівка

Варвинський

смт Варва

Євгенія Іванівна 
Мелащенко (067) 460-17-15

с. Богдани
с. Світличне
с. Дащенки
с. Гнідинці
с. Журавка

Ніжинський

с. Вертіївка 
(Вертіївська с/р)

Аліна 
Володимирівна 

Шингирій 
(067) 460-85-62

с. Мала Кошелівка 
(Вертіївська с/р)

с. Велика 
Кошелівка 

с. Дуболугівка 
(Дуболугівська с/р)

с. Черняхівка 
(Черняхівська с/р)

Ніжинський

м. Ніжин 
(Вертіївська с/р)

Оксана 
Михайлівна 
Шмаровоз 

(067) 460-44-53

м. Ніжин (Ніжинська 
с/р)

с. Мильники 
(Колісниківська с/р)

с.Колісники 
(Колісниківська с/р)

с. Талалаївка 
(Талалаївська с/р)

с. Пашківка 
(Безуглівська с/р)

с. Крути (Крутівська 
с/р)

с. Бурківка 
(Бурківська с/р)

Ічнянський с. Андріївка 
(Андріївська с/р)

Куликівський

с. Куликівка 
(Куликівська с/р)

Марина 
Миколаївна 

Скицько 
(04643) 2-11-01

с. Горбове 
(Куликівська с/р)

с. Вершиново-
Муравійка 

(Куликівська с/р)

Куликівський

с. Дроздівка 
(Куликівська с/р)

Алла 
Миколаївна 
Кравченко 

(04643) 2-87-16

с. Орлівка 
(Куликівська с/р)

Ріпкинський 

Добрянська с/р
Ріпкинська с/р
Голубицька с/р

Даницька с/р
Красківська с/р
М. Лиственська
Павлівська с/р

Пушкарівська с/р
Смолигівська с/р

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

Регіональний менеджер

Олександр Якович Іскін (Чорнухинський, 
Гадяцький, Пирятинський, Лохвицький райони) (067) 463-16-32

Пирятинський с. Березова Рудка Ольга Петрівна 
Логвиненко (067) 463-04-40

Чорнухин-
ський

с. Луговики Алла Анатоліївна 
Савченко (050) 423-80-17

с. Мокіївка

Чорнухин-
ський

с. Курінька Тетяна 
Михайлівна 

Черниш 
(050) 423-80-16

с. Прихідьки

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

Регіональні менеджери

Тамара Миколаївна Строжева (Сумський, 
Лебединський, Тростянецький, Блопільський, 
Краснопільський, Великописарівський райони)  

(067) 540-73- 00

Петро Миколайович Кривогуз (Недригайлівський, 
Роменський, Буринський, Липоводолинський райони) (067) 461 -68-67

Роменський

с. Калинівка

Анна 
Вікторівна 
Зінченко 

(096) 454-00-53

с. Миколаївка
с. Горове
с. Хмелів

с. Заклимок
с. Гаї

с. Басівка
с. Велика Бутівка
с. Великі Будки

с. Вощилиха
с. Бессарабка
с. Попівщина
с. Анастасівка

с. Ново-Петрівка

Роменський

с. Артюхівка

Ганна 
Григорівна 
Гаврилко 

(067) 460-50-52

с. Бацмани
с. Біловоди
с. Бобрик
с. Глинськ

с. Гришине
с. Заруддя

с. Коржі
с. Малі Бубни

с. Погожа Криниця
с. Хоминці

с. Ярмолинці

Роменський

с. Діброва

Марина 
Сергіївна 
Шеремет

(067) 461-20-89

с. Дзеркалька

с. Володимирівка

с. Хрещатик

с. Косарівщина

с. Сулими

с. Коновали

с. Рогинці

с. Ріпки

с. Мокіївка

с. Басівка

с. Гаї

Буринський

м. Буринь

Вікторія 
Володимирівна 

Барсукова 
(050) 300-66-61

с. Воскресенка

с. Дяківка

с. Кальченки

с. Миколаївка

с. Михайлівка

с. Олександрівка

с. Червона Слобода

с. Болотівка

с. Голуби

с. Сніжки

Недригайлів-
ський

смт Терни

Ганна 
Олексіївна 

Троян
(067) 462-45-75

с. Долина

с. Черепівка

с. Ківшик

с. Озерне

с. Холодне

с. Гострий Шпиль

с. Шмати

с. Володимирівка

с. Томашівка

с. Косенки

с. Коритище

с. Закроївщина

с. Великі Будки

с. Деркачівка

с. Городище

Тростянець-
кий

с. Буймер Катерина 
Володимирівна 

Зражевська
(096) 808-68-55

с. Станова

Тростянець-
кий с. Мартинівка Лідія Григорівна 

Яценко (068) 067-32-40

Тростянець-
кий

с. Чернетчина

Валерій Іванович 
Орлов (098) 376-96-21

с. Мозгова

с. Хмелівка

с. Веселе

с. Ясенок

Тростянець-
кий

с. Мезенівка
с. Брянцовка

Лідія Василівна 
Крамінська (097) 663-29-92

Краснопіль-
ський

с. Покровка
Людмила 

Михайлівна 
Скоропад 

(096) 121-52-83
с. Михайлівка

с. Степок

с. Краснопілля

Великописа-
рівський

с. Катанська Олена Іванівна 
Ждамирова (096) 923-12-78

с. Тарасівка

Великописа-
рівський

с. Боромля Анна 
Володимирівна 

Убийконь
(066) 204-07-04

с. Криничне

Великописа-
рівський

с. Марківка Яна 
Сергіївна 
Горобець 

(095)   251-04-96
с. Луциківка

Великописа-
рівський

с. Товста Олександр 
Михайлович 

Васюк 
(050) 275-17-04

с. Тучне

Великописа-
рівський

с. Юнаковка
Наталія 

Микитівна 
Пройдисвіт 

(066) 426-61-80
с. Басівка

с. Локня

с. Біловоди

Великописа-
рівський с. Яструбине

Олександра 
Павлівна 
Шаповал 

(099) 764-14-81

Великописа-
рівський

с. Стецківка Володимир 
Васильович 

Клюшник 
(095) 141-32-71с. Писарівка

с. Хотинь

РАЙОН 
НАСЕЛЕНИЙ 

ПУНКТ
П. І. Б.

МОБІЛЬНИЙ 
КОНТАКТ

РАЙОН 
НАСЕЛЕНИЙ 

ПУНКТ
П. І. Б.

МОБІЛЬНИЙ 
КОНТАКТ

РАЙОН 
НАСЕЛЕНИЙ 

ПУНКТ
П. І. Б.

МОБІЛЬНИЙ 
КОНТАКТ
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ФОТОЗВІТ ІЗ НОВОРІЧНИХ ВОГНИКІВ, ЯКІ ПРОЙШЛИ У ШКОЛАХ І ДИТЯЧИХ 

САДОЧКАХ ЧЕРНІГІВЩИНИ, СУМЩИНИ ТА ПОЛТАВЩИНИ ЗА УЧАСТЮ 

ПРЕДСТАВНИКІВ КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ І БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ»

  ВІДЛУННЯ СВЯТА

ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ 
ВИТРАТ КОМПАНIЇ НА 

НОВОРIЧНИЙ ПРИВIТАЛЬНИЙ 
ПРОЕКТ СКЛАВ МАЙЖЕ 
1 МЛН 700 ТИС. ГРН.

З ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИЗ ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИ
СПАСИБI ЗА СОЛОДКИЙ НОВИЙ РIК!

«Новий рік — одне з 
найулюбленіших 
свят дітвори. Адже 

саме в цю пору здійснюються 
найзаповітніші дитячі бажан-
ня, малюки отримують чудові 
подарунки від справжнісінь-
ких Діда Мороза та Снігуронь-
ки, а головне — поринають в 
особливу, неповторну атмос-
феру чарівної казки.

Традиційним стало свято 
зустрічі Нового року в Талала-
ївському ДНЗ «Лелеченька». 
Діти з нетерпінням чекали та 
старанно готувались до нього. 
Вихованці об’єднались в одну 
дружню родину, яка розважа-
ла та дивувала гостей своїми 
жартами, піснями й танцями.

Аби створити для дітей 
новорічну атмосферу, пе-
дагоги немало попрацюва-
ли, запросивши на гостину 

казкових героїв Бабу Ягу, 
Чортика та Сніговика, які пе-
ренесли дітлахів у чарівний 
зимовий світ.

Свято закінчилось вру-
ченням солодких подарунків, 
які придбали за фінансової 
підтримки компанії Кернел 

та БФ «Разом з Кернел». Ма-
ленькі вихованці ДНЗ щиро 
вдячні аграріям за турботу».

З повагою, педагогічний та 

батьківський колектив ДНЗ 

«Лелеченька», с. Талалаївка 

(Ніжинський р-н, 

Чернігівська обл.)

ПОДЯКА 
МЕЦЕНАТАМ 
ЗА ДИТЯЧУ 

РАДIСТЬ

«19 г р у д н я 
приємним 
с ю р п р и -

зом для всіх вихованців 
Вертіївського дошкіль-
ного навчального закла-
ду «Колосок» став прихід 
Святого Миколая з пода-
рунками від  підприємства 
«Дружба-Нова» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел». Від 
імені батьків, вихованців 
та педагогів щиро дякуємо 
Кернел за радість свята.

Є свято гарне в Україні,
Є свято казки чарівне,

Що Миколай в святій ряднині
Слухняним ласощі дає.

Нехай Всевишній дарує 
Вам довгі та щасливі роки 
життя, міцне здоров’я, ра-
дість від кожного прожи-

того з користю для люди-
ни дня, родинного тепла, 
Божої ласки. Нехай Ваші 
благородні справи й нада-
лі примножують добро на 
Землі!»

З повагою, вихованці, батьки та 

колектив ДНЗ «Колосок» с. Вертіївка 

(Ніжинський р-н, Чернігівська обл.)

Вихованці дитячого садочка с. Талалаївка (Ніжинський р-н, Вихованці дитячого садочка с. Талалаївка (Ніжинський р-н, 

Чернігівська обл.) отримали новорічні солодощі від Чернігівська обл.) отримали новорічні солодощі від 

«Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел»«Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел»

Малеча з дитячого садочка с. Вертіївка (Ніжинський р-н, Малеча з дитячого садочка с. Вертіївка (Ніжинський р-н, 

Чернігівська обл.) з подарунками від КернелЧернігівська обл.) з подарунками від Кернел

НОВОРIЧНI ЛАСОЩI ЗНАЙШЛИ СВОЇХ АДРЕСАТIВ
Взимку такі довгі ночі й такі короткі дні, але час у передсвятковій метушні летить дуже швидко. На одному 

подиху промайнули новорічно-різдвяні свята. Малеча з українських сіл відзначила їх спільно з представниками 

агропідприємств компанії Кернел та Благодійного фонду «Разом з Кернел». Понад 44 тис. учнів сільських шкіл та 

вихованців дитячих садочків з Черкаської, Кіровоградської, Одеської, Миколаївської, Вінницької, Хмельницької, 

Тернопільської, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської областей отримали солодкі подарунки від Кернел.

Завітали кернелівські Діди Морози й на святкові вогники у підопічні 
села Чернігівщини, Сумщини та Полтавщини, вручивши тутешнім діт-
кам пакунки з різноманітною смакотою. Дітлахи, у свою чергу,  із за-

доволенням приймали солодощі та дякували Кернел за привітання.

Михайло Прокопенко, 
директор школи с. Березова Рудка (Пирятинський р-н, Полтавська обл.)

«Традиційно підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел» вітають учнів нашої школи з новорічними святами. Не став винятком 
і цей рік. Компанія презентувала 129 солодких подарунків дітям, які на-
вчаються в 1-9-х класах. Приємно ще й те, що подарунки одержують  всі 
учні, а не лише дітки пайовиків. Цей принцип є надважливим, оскільки та-
ким чином жоден не залишається поза увагою. Додам, що Кернел не раз 
підтримував і сам заклад. Так, торік завдяки співфінансуванню Компанії 
та сільської ради у приміщенні закладу було встановлено частину метало-
пластикових віконних конструкцій. Тоді внесок аграріїв склав 50 тис. грн і 
став, так би мовити, поштовхом для оновлення всього віконного фонду. Та-
кож Компанія не раз підтримувала обдарованих учнів, кілька років поспіль 
виділяючи кошти для організації літньої школи. У новому році хотілося б, 
щоб співпраця з аграріями активізувалася. Ми раді бачити кернелівців на 
своєму порозі не лише з подарунками, а й для простого спілкування. Адже 
нам цікаво більше знати про діяльність такого потужного агровиробника, 
як Кернел».

Катерина Складана, 
директор школи с. Галайбине (Борзнянський р-н, Чернігівська обл.)

«Останнім часом ми не уявляємо новорічно-різдвяних свят без солодких 
презентів від підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел». Цьогоріч їх отримали всі 44 учні нашої школи. За що Кернел вдячний і 
педагогічний, і батьківський колективи. Окрему подяку висловлюємо Ком-
панії й за систематичну підтримку навчального закладу. Минулі роки стали 
плідними в розрізі співпраці з аграріями. За їхні кошти у школу закуплено 
плазмовий телевізор, комп’ютер, відремонтовано та оновлено систему об-
ігріву (йдеться про котли). Також кернелівці фінансують поточні літні ремон-
ти. Добре, що поруч працює орендар, який розуміє важливість існування 
школи в селі та допомагає вирішувати проблеми сільської освіти».

Василь Романіка, 
голова Боромлянської сільради (Тростянецький р-н, Сумська обл.)

«Сьогодні в Бромлянському НВК навчається 450 учнів — жителів трьох сіл. 
Для того щоб привітати кожну дитину з Новим роком, ми об’єднали зусилля 
сільської ради та орендарів землі. Яким чином? Частину солодких подарун-
ків для діток закуплено за кошти сільського бюджету, решту — за допомогою 
агровиробників, серед яких компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел». Кер-
нелівці придбали нам 160 подарунків, які особисто доставили адресатам. 
Ми дуже вдячні за це! Сподіваюся, що Кернел як новий орендар продовжить 
реалізовувати свої соціальні ініціативи, допомагатиме нам покращувати со-
ціальну сферу та благоустрій».
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 ЗВІТУЄМО 

2017 РIК РАЗОМ З КЕРНЕЛ
Ні для кого не секрет, що поруч із виробничою діяльністю агропідприємства компанії Кернел 

тісно співпрацюють з громадами підопічних містечок та сіл у напрямку підтримки соціальної сфери. 

Завдяки фінансуванню Компанії та Благодійного фонду «Разом з Кернел» систематично реалізовуються проекти, спрямовані на підвищення 

соціальних стандартів життя в селах. Щороку Кернел направляє десятки мільйонів гривень на покращення рівня сільської освіти, медицини, 

культури, спорту, благоустрою та інфраструктури. Минулий 2017 рік також приніс гарні результати співпраці з Кернел для жителів сільських 

територій. Агропідприємства Кернел та Благодійний фонд інвестували в соціальну сферу майже 27 млн грн, 

з них 10 млн 500 тис. грн отримали села Чернігівщини, Полтавщини та Сумщини. Додамо, що обсяг  соціальних інвестицій безпосередньо 

залежить від кількості орендованих агропідприємствами Компанії земель.

КІЛЬКІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ УСТАНОВ РЕГІОНУ, ЯКІ ОДЕРЖУЮТЬ СИСТЕМАТИЧНУ ФІНАНСОВУ ПІДТРИМКУ 
ВІД АГРОПІДПРИЄМСТВ КЕРНЕЛ ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ»

Освітні заклади 

(школи/ДНЗ)

274

Медичні установи 

(амбулаторії/ФАПи)

241

Культурні заклади 

(клуби/Будинки культури)

204

Сакральні споруди 

(церкви/храми)

128 

СУМА СОЦІАЛЬНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ КЕРНЕЛ 

У СЕЛА РЕГІОНУ 

В РОЗРІЗІ НАПРЯМКІВ

ОСВІТА

1 млн 860
 тис. грн  

МЕДИЦИНА 

400
тис. грн 

КУЛЬТУРА/СПОРТ

1 млн 450
 тис. грн

ІНФРАСТРУКТУРА/

БЛАГОУСТРІЙ

2 млн 840
 тис. грн 

ДУХОВНІСТЬ

400
тис. грн 

БЛАГОДІЙНІСТЬ /

АДРЕСНА ДОПОМОГА

3 млн 550 
тис. грн 

Луганськ

Донецьк

Запоріжжя

Херсон

Сімферополь

Миколаїв

Одеса

Кропивницький

Дніпро

Харків
ПолтаваПолтава

СумиСуми

ЧернігівЧернігів

Київ

Черкаси

Вінниця

Житомир

РівнеЛуцьк

Львів

Ужгород
Івано-

Франківськ

Чернівці

Тернопіль
Хмельницький

Полтава

Суми

Чернігів

ДЕТАЛЬНІШЕ ОЗНАЙОМИТИСЯ З ТИМ, ЯК ОСВОЮВАЛИ КОШТИ ВІД КЕРНЕЛ 

ГРОМАДИ СІЛ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ, ПОЛТАВСЬКОЇ ТА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ, ВИ МОЖЕТЕ, 

ПЕРЕГЛЯНУВШИ СПЕЦІАЛЬНО ПІДГОТОВЛЕНУ ІНФОГРАФІКУ

У 2017 РОЦІ СУМА ІНВЕСТИЦІЙ У 2017 РОЦІ СУМА ІНВЕСТИЦІЙ 

КЕРНЕЛ У СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ СІЛ КЕРНЕЛ У СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ СІЛ 

ЧЕРНІГІВЩИНИ, ПОЛТАВЩИНИ ТА ЧЕРНІГІВЩИНИ, ПОЛТАВЩИНИ ТА 

СУМЩИНИ СКЛАЛА СУМЩИНИ СКЛАЛА 

10  МЛН 500 ТИС. ГРН10  МЛН 500 ТИС. ГРН

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. 

СУМСЬКА ОБЛ.СУМСЬКА ОБЛ.

2 млн 820 тис. грн2 млн 820 тис. грн

6 млн 550 тис. грн6 млн 550 тис. грн

1 млн 130 тис. грн1 млн 130 тис. грн
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Тетяна Михайлівна МироненкоТетяна Михайлівна Мироненко  
 Посада:Посада:  керівниккерівник сектору контролю та обліку запасних частин  на підприємстві «Дружба-Нова» (Кернел) сектору контролю та обліку запасних частин  на підприємстві «Дружба-Нова» (Кернел)

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: 4 роки 4 роки

«Щоб бути успішним у обраній справі, треба по-
чинати свій кар’єрний шлях з найнижчих сходи-
нок, постійно розвиватися й удосконалюватися, 

мислити широко та комплексно, але при цьому 
помічати всі деталі. Це правило я перевірила на 

власному досвіді. У 2014 році, після натоптаної 
стежки від рекрутера до керівника відділу рекрутин-

гу та добору персоналу, із задоволенням занурилася 
в аграрну сферу. Починала секретарем виробничого де-

партаменту «Дружба-Нова» (Кернел), згодом стала фахівцем з 
планування виробничих процесів, фахівцем з обліку руху запасних частин та виконання 
ремонту. На кожному етапі роботи,  здобуваючи нові знання та навички, вникала у про-
цеси, осмислювала суть поставлених завдань і розкладала їх на частини, намагаючись 
знайти більш короткий, а головне — ефективний шлях їхнього вирішення. Після того як 
мене призначили на посаду керівника цього сектору, всі свої напрацювання за підтримки 
колективу та керівництва розпочала втілювати в життя. Сьогодні контролюю та допома-
гаю організовувати роботу складів запасних частин (далі — з/ч), яких у нас налічується 
близько 20 (зараз проходить оптимізація складів у Сумському регіональному управлінні 
для налагодження ефективної системи обліку). Важливо розуміти, відчувати і враховувати 
потенціал свого колективу, адже є люди, яких треба вміло підштовхнути до мети, мотиву-

вати, підказати. Якщо говорити про завідувача складу — це «двигун», від якого залежить 
швидкість і точність виконаної роботи. Щоб усі процеси проходили на найвищому ріні, 
необхідні «інструменти». Наша Компанія надає такі «інструменти». У нас постійно про-
ходять роботи з автоматизації складів та використання сучасного спеціалізованого про-
грамного забезпечення, яке дозволяє спростити прийом та видачу товару зі складу, мит-
тєво роздрукувати всю необхідну документацію, виключити пересортицю товару, значно 
спростити інвентаризацію ТМЦ. Однією з найбільших переваг автоматизованих складів є 
контроль залишків та їхня мінімізація. Для цього постійно роблю зрізи по складах, пере-
глядаю залишки з/ч та нагадую ініціаторам замовлених позицій про необхідність вчасного 
проведення ремонтних робіт та встановлення з/ч. У мої обов’язки також входить пере-
вірка рахунків на придбання з/ч, які йдуть на оплату. Адже важливо не просто закупити 
необхідні позиції й розкласти їх на стелажах, а й протягом мінімального часу встановити 
та підтвердити факт виконаних робіт. Тут допомагає співпраця з колегами — співробітни-
ками інженерної служби та служби безпеки підприємства.  Вважаю, що головне правило 
успіху — вміти працювати на загальний результат.  Адже саме від прагнення та професі-
оналізму наших фахівців залежить успіх Компанії. Потрібно акумулювати всю свою пра-
целюбність та внутрішні ресурси, щоб втілити в життя задумане. А ще — необхідно вірити 
у свій успіх та успіх своєї команди, не зупинятися на досягнутому, впевнено крокувати 
вперед разом. Саме в Кернел створено всі можливості для того, щоб співробітник міг удо-
сконалюватися та розвиватися».

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

Ось такi вони, професiонали своєї справи — працiвники агропiдприємств Кернел, якi стоять на вартi перемог, 
досягнень і, відповідно, прибутковості 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. 

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — найбільший у світі виробник та експортер соняшнико-
вої олії, провідний виробник і постачальник сільськогосподарської 
продукції з регіону Чорноморського басейну на глобальні ринки. 
Компанія щороку підтверджує беззаперечне лідерство в усіх на-
прямках діяльності у регіонах присутності та світових рейтингах. 
Протягом 10 років акції Кернел торгуються на Варшавській фондо-
вій біржі. У 2011 році IPO Кернел було визнано найкращим у країнах 
Центральної та Східної Європи за всю історію цієї біржі. З року в рік 
Компанія лідирує в рейтингах 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 облігації. На частку Кер-
нел припадає близько 8% світового виробництва соняшникової 
олії. Торговельнi марки Компанії: «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак 
Домашня», «Чумак Золота». Свою продукцію Кернел постачає в 
більш ніж 60 країн світу, серед основних ринків збуту — Індія, кра-
їни Євросоюзу, Єгипет і Туреччина. Переробні потужності Кернел 
становлять 3,5 млн тонн насіння соняшника на рік, що дозволяє 
отримувати 1,5 млн тонн соняшникової олії та близько 1,3 млн 
тонн соняшникового шроту. Iз 2010 року Кернел активно розви-
ває аграрний напрямок дiяльностi — сiльгоспвиробництво. Що-
року Кернел постачає на міжнародні ринки приблизно 5 млн тонн 
кукурудзи, пшениці, ячменю, сої та ріпаку, закуповуючи сільгосп-
продукцію у більш ніж п’яти тисяч виробників, а також вирощуючи 
власну продукцію на понад 600 тис. га землі. Спiльно з виробничою 
дiяльнiстю проводиться тiсна спiвпраця з громадами сiл i малих 
мiст на територiї присутностi агропiдприємств Кернел. Основне 
завдання — фiнансово-матерiальна пiдтримка громадських iнiцiа-
тив, соцiальної сфери населених пунктiв з метою пiдвищення рiвня 
життя та добробуту населення. У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи 
Компанiї об’єднали в програму пiдтримки територiальних громад 
«Разом з Кернел». Для реалiзацiї цiєї програми агропiдприємства 
Компанiї створили однойменний Всеукраїнський Благодiйний 
фонд «Разом з Кернел».
У Чернігівській області агропідприємства Кернел обробляють зем-
лі в Ніжинському, Прилуцькому, Борзнянському, Варвинському, 
Срібнянському, Сосницькому, Талалаївському, Ічнянському, Кули-
ківському, Ріпкинському районах. У Сумській — у Недригайлівсько-
му, Роменському, Буринському, Тростянецькому, Великописарів-
ському, Краснопільському, Білопільському, Липоводолинському, 
Сумському, Лебединському районах. У Полтавській — у Чорну-
хинському, Гадяцькому, Лохвитському та Пирятинському районах. 
На вказанi пiдопiчнi територiї поширюються й соцiальнi програми 
Благодiйного фонду.

Жінка, закохана в поезіюЖінка, закохана в поезію
Ми продовжуємо розповідати на шпальтах газети «У кожен двір» про творчість та захоплення 

жителів сіл Чернігівщини. Сьогоднішня наша історія — про Світлану Станіславівну Матвієнко з 

села Тростянка, що в Борзнянському районі області.

«Поезія — це моя пристрасть. 
Проте, окрім написання ві-
ршів, люблю подорожувати, а 
свої емоції від поїздок — скла-
дати в поетичні рядки. При 
нагоді я б поділилася своїми 
враженнями від відвідуван-
ня країн Європи, Африки, а 
в цьому році й Азії — літала у 
далекий, незвіданий і трохи 
дикуватий В’єтнам. Дякую, 
що знайшли мене! Рада й від-
крита до спілкування…»

  ЛІТЕРАТУРНА СТУДІЯЛІТЕРАТУРНА СТУДІЯ

Жінка з дитинства закохана в поезію. Ще під час навчання у Ніжинському училищі культури та 
мистецтв за спеціальністю «бібліотекар» відвідувала літературну студію й активно писала по-
езії. Віршувати не полишала ніколи. Тринадцять років завідувала бібліотекою в рідному селі 

Тростянці, а з 2003 року працює в колективі Коропської центральної районної бібліотеки.
Її твори часто друкуються на сторінках місцевих газет, а також увійшли до альманаху «Первоцвіти 

Коропщини». У 2010-му вийшла збірка Світлани Матвієнко під назвою «Уже не літо, і ще не осінь». Че-
рез п’ять років побачив світ її творчий доробок «Осіння жінка в ягідному літі», згодом — збірка віршів 
«Посередині долі». У своїй поезії Світлана Станіславівна торкається всіх тем, небайдужих її серцю, 
але перевагу надає пейзажній, філософській ліриці. Також пробує писати дитячі вірші.

ПРОПОНУЄМО ПОЗНАЙОМИТИСЬ ІЗ ТВОРЧІСТЮ ЖІНКИ, 

ЗАКОХАНОЇ В ПОЕЗІЮ

Птахи знов відлітають у вирій

Птахи відлетіли у вирій.
Спить дощ у хмарині сірій.
Зібране збіжжя з поля.
Оголила тіло тополя.

Потемніла в озерцях вода,
Покидає нас літо. Шкода!
Поспішає на зміну осінь.
Ледь помітна на небі просинь.

Гриб сховався під жухлим листям,
А опеньків-сім’я на узліссі.
Шелест, шепіт і шум падолисту.
Я люблю цю пору барвисту!

А завтра осінь

Роса холодна будить сонні квіти,
Пора в дорогу проводжати літо,
Стомилось сонце і тепло зника.
Всі кольори тонує осені рука
Принишкло птаство. Не збагну і досі.
Сьогодні літній день, а завтра — осінь.

В моєї долі — добрий знак

В моєї долі — добрий знак,
У серці — вишуканий смак,
В душі — лавина почуттів,
А ти відчути не зумів....

Як полонять мої вуста,
Яка складна я і проста,
Чаклую у обіймах слів,
А ти почути не зумів.

Пірну до мудрості глибин.
Ціле складу із половин.
Знайду у буднях — диво з див,
А ти побачить не зумів...
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ
  ГОСПОДАРЮ НА ЗАМІТКУ

ЯК БОРОТИСЯ 
З ЦВIЛЛЮ В ОСЕЛI?

Чорно-зелені розводи або плями цвілі на стінах та стелі — 

не найкраща прикраса будинку. Але навіть якщо не розглядати це 

явище з естетичної точки зору, цвіль становить небезпеку 

для здоров’я людей.

Цвіль, пліснява — це все назви грибка, що однаково добре поширюється 
й по каменю, й по цеглі, й по дереву. До того ж цей грибок токсичний. 
Цвілеві грибки виділяють токсини, які можуть викликати хронічні брон-

хіти, бронхіальну астму, ревматизм, слабкість і підвищену стомлюваність.
Зазвичай цвіль з’являється у вологих приміщеннях з поганою вентиляці-

єю. Від її появи ніхто не застрахований.

У будинку цвіль може виникнути з таких причин:

 Промерзання зовнішніх стін. Через ненадійне зчеплення штукатурки з по-
верхнею стіни промерзають і відволожуються. Цвіль при цьому утворюється 
на стиках, в кутах і зовні нагадує чорний наліт.

 Погана вентиляція. Особливо цей чинник впливає на атмосферу кухні та 
ванної кімнати, де вологість майже завжди підвищена. Щільні пластикові ві-
кна, відсутність системи кондиціювання, нерегулярне провітрювання — вна-
слідок цього по стінах розповзається грибок.

 Ґрунтова вогкість. Через неправильне влаштування горизонтальної ізо-
ляції цвіль може спостерігатися на стиках між підлогою та стінами.

 Неполадки у водопроводі. При трубах, що підтікають, цвіль швидко по-
ширюється. Якщо проґавити початкову стадію плісняви, без серйозного ре-
монту не обійтися.

 Протікання даху. У суху погоду цей чинник може й не проявлятися, але 
при першому серйозному дощі з’являться широкі патьоки, які з часом ста-
нуть чорними. У зимову пору подібна теча в даху призведе ще й до того, що 
замерзла вода залишиться у штукатурці.

 Відсутнє або недостатнє опалення. Приміщення, яке не опалюється, від-
воложується й покривається пліснявою.

Засоби боротьби з цвіллю

Ефективним методом для усунення грибка є використання спеціальних 
препаратів — антисептиків, що є засобом для видалення всіх видів цвілі.

Антисептики — це хімічні засоби, що мають протигрибкову дію. Такі 
препарати здебільшого не містять хлору та безпечні для людей і домашніх 
тварин.

Існують водорозчинні антисептики й ті, які розводяться вайт-спіритом або 
скипидаром. Так само є антисептики на олійній основі. Загалом засобів бага-
то, але універсальних немає. При покупці поцікавтеся, для чого той чи інший 
засіб застосовується. Та перш ніж купувати обраний засіб, слід підрахувати, 
скільки його знадобиться: зазвичай на 1 кв. м необхідно 200 мл препарату.

Найпростіше проводити обробку засобом, що випускається в балончику. 
Особливо це зручно, якщо площа, заражена грибком, невелика за розмірами.

Для нанесення розчинів слід використовувати валики або пензлі. Піс-
ля висихання першого шару поверхню стіни потрібно повторно обробити: в 
ідеалі має бути нанесено три шари препарату.

Контактуючи з хімією, необхідно дотримуватися вказаних в інструкції 

правил безпеки, зокрема:

 Проводити обробку в добре провітрюваному приміщенні.
 Надягати маску і рукавички.
 Працювати в закритому одязі.
 Перед початком обробки винести кімнатні рослини і всі можливі меблі, а 

предмети, що залишилися, накрити щільною тканиною.
 Між моментом завершення обробки й початком експлуатації приміщення 

повинно пройти не менше доби.

Для штукатурення очищеної від цвілі поверхні краще віддавати 

перевагу гіпсовій штукатурній суміші, що вже містить у своєму складі 

антисептик. Завдяки цьому значно знижується ризик повторного 

виникнення грибка.

БОРОТЬБА ЗI ШКIДНИКАМИ 
КIМНАТНИХ РОСЛИН

Ще в давні часи люди прикрашали квітами своє житло й одяг, використовували різні 

рослини як подарунки. Історія кімнатних квітів веде нас далеко в минуле, а свідченням тому 

є археологічні розкопки, датовані третім тисячоліттям до нашої ери. Та й сьогодні людям 

бракує живої природи. Тому багато хто створює свої зелені куточки на підвіконнях. А справжні 

любителі кімнатних рослин день у день намагаються дізнатися щось нове про своїх зелених 

улюбленців, вивчають нові види рослин, підбирають для кожного з них особливий догляд.

Найнебезпечнішими для домашніх квітів були 
й залишаються шкідники кімнатних рослин у 
ґрунті. Їх не так багато, але вони здатні завдати 

шкоди кореням рослин, а значить, і самій квітці в ціло-
му. Адже якщо корінь хворіє, то й та частина, яка зна-
ходиться над землею, з часом загине. І для того щоб 
уникнути цієї проблеми, необхідно ретельно стежити 
за якістю землі, в яку ви садите рослину, вчасно її пе-
ресаджувати, а помітивши, що квітка почувається по-
гано, насамперед необхідно перевірити саме ґрунт.

Розглянемо види шкідників домашніх рослин і 
розберемося, як убезпечити від них свої вазони. А 
також дізнаємося методи боротьби зі шкідливими 
комахами.

Мокриці

Цей вид тварин хоч і доводиться родичем кре-
веткам і лангустам, але воліє жити в землі. А точні-
ше, у вогкій землі. Вони не належать до особливо 
небезпечних шкідників кімнатних рослин, які можуть 
завестися у ґрунті, але знати про них все-таки необ-
хідно. Мокриці віддають перевагу вологим місцям і 
ховаються в піддонах горщиків. Даний вид шкідни-
ків має сіре забарвлення і плоске тільце з безліччю 
ніжок. Активні в нічний час доби. Можуть зашкоди-
ти рослинам, поїдаючи їхнє коріння. Однак великої 
шкоди Вашій рослині вони не заподіють, оскільки 
мокриць легко виявити і знищити вручну. Якщо у Вас 
є рослини, що люблять частий полив, регулярно пе-
ревіряйте піддони горщиків, мийте їх, не допускайте, 
щоб у них накопичувалася волога земля. Так Ви не 
дасте мокрицям розмножуватися й завдати шкоди 
вашим квітам.

Павутинний кліщ

Ці шкідники кімнатних рослин, як і способи бо-
ротьби з ними, досить різноманітні. Комахи можуть 
завдати шкоди не тільки корінню рослин. Деякі їхні 
види небезпечні для надґрунтової частини квітки. Од-
ним із таких шкідників є павутинний кліщ. Він небез-
печний практично для всіх видів домашніх рослин, 
особливо якщо ви в теплу пору року виносите їх на-
двір. Присутність кліща можна помітити по павутині, 
простягнутій між листям. Шкідники поїдають листя 
зсередини, внаслідок чого воно втрачає колір і закру-
чується всередину. Квіткові бутони, пошкоджені клі-
щем, можуть засохнути й опасти, так і не розпустив-
шись. Павутинний кліщ масово нападає в жарку пору 
року, найкраща профілактика від нього — це підтрим-
ка вологості, тому частіше обприскуйте рослини. Для 
знищення шкідників необхідний акарицидний розчин, 
який можна придбати у спеціалізованому магазині. 
Після обробки обгорніть рослини поліетиленом. Так 
Ви захистите інші квіти від зараження і створите вели-
ку вологість, що прискорить загибель кліщів.

Ногохвостки 

Інша назва цих схожих на бліх комах — подури. 
Цей вид шкідників кімнатних рослин теж мешкає в 
землі. Розмножуються ногохвостки дуже швидко, 
особливо у вологому субстраті. Харчуються вони 
рослинними рештками, тому вигризають маленькі 
отвори на стеблах, що знаходяться біля самої землі, 
рідше — на коренях. Найбільшої шкоди ногохвостки 
завдають у вологу пору — восени, коли ріст рослин 
зупиняється й вони нездатні боротися за життя. Якщо 
Ви вчасно помітили зараження, позбутися шкідників 
просто. Потрібно засипати поверхню ґрунту золою 
або висушеним піском. Надзвичайно дієві так звані 
картопляні пастки: розрізану навпіл сиру картопли-
ну кладуть на землю зрізом вниз, а потім збирають 
комах, що залізли туди. Якщо зараження сильне, 
необхідно використовувати спеціальні розчини для 
поливу. У такому разі потрібно проконсультуватися з 
фахівцем в магазині. А найкраще — ретельно вимий-
те горщик і повністю замініть землю.

Багатоніжки

Даний вид шкідників кімнатних рослин, що меш-
кають у ґрунті, дуже різноманітний. Вони утворюють 
цілий зоологічний клас, до якого входять різні кома-
хи. Об’єднує їх одне — поїдаючи коріння рослин, ба-
гатоніжки не дають йому розвиватися. Багатоніжки 
мають змієподібну будову: їхнє тіло складається з 
кілець, а численні ніжки дуже важко помітити, на-
стільки вони мініатюрні. Заразити ґрунт багатоніжка-
ми можна двома способами. Або Ви купили неякісну 
землю (таке теж трапляється), або використовували 
для посадки звичайний ґрунт з городу. Виявити цих 
комах можна тільки під час пересадки. Якщо Ви помі-
тили їх у землі, обов’язково змініть субстрат повніс-
тю, навіть коріння потрібно очистити від старої землі, 
оскільки в ній можуть залишитися яйця шкідників, які 
з часом можуть нашкодити свіжому ґрунту.

Попелиця

Дуже поширений шкідник, але й виявити його 
легко. Попелиця небезпечна для всіх видів кімнатних 
рослин, особливо в літній час. Деякі різновиди цих 
комах мають крила. Залітаючи у відкриті вікна, тля 
окупує квітку, висмоктуючи з листя і стебел сік. Таким 
чином, рослина послаблюється й перестає розвива-
тися. Якщо Ви вчасно виявили шкідників, боротися з 
ними нескладно, просто промийте рослину мильною 
водою, а потім чистою. Якщо ж попелиця вже ґрун-
товно оселилася на квітці, її обробляють спеціаль-
ними розчинами, такими як «Інта-вір», «Карате» або 
«Фас». Також можна застосувати отрути рослинного 
походження: настій полину чи тютюну. Регулярна об-
робка допоможе вам уникнути атаки цих комах.

Також можуть стати у пригоді народні способи боротьби з цвіллю:

 Розставляємо в кімнаті ємності з водою, у яку додано трохи йоду, 
або розкладаємо камфорні кульки. Метод допоможе тільки на ранніх 
стадіях розвитку грибка.

 У 2,5 л води додаємо 1 склянку бури. Пензлем наносимо отриманий 
засіб на уражену грибком поверхню. Розчин можна не змивати.

 Додаємо у воду 1 ч. л. лимонного соку або лимонної кислоти. Отри-
маним розчином протираємо кахлі та шви між плитками (у ванній).

 На заражену грибком поверхню насипаємо соди й заливаємо її 
оцтом. Чекаємо, доки піна осяде, і промиваємо поверхню теплою во-
дою з мийним засобом.

 В 1 л води додати 4 ст. л. оцту. Отриманим розчином протираємо 
заражений силіконовий герметик і кахлі.

 Готуємо розчин з води, перекису водню, оцту й борної кислоти. Інгре-
дієнти слід брати в пропорції 4:2:2:1. Протираємо запліснявілі поверхні.

 Додаємо 2 ч. л. олії чайного дерева в 400 мл води. Розпорошуємо 
розчин на кахлі. Немає необхідності його змивати.

Народні засоби менш ефективні, ніж спеціальні антигрибкові 

препарати: навіть після найретельнішої обробки є висока 

ймовірність повторного виникнення цвілі.



Газета «У кожен двiр» № 3 (25).
Реєстр. № КВ 22703-12603ПР вiд 12.04.2017 р.
Засновник: ТОВ «Миргородський елеватор».
Редакцiя: Харкiвська обл., Красноградський р-н,
м. Красноград, вул. Жовтнева, 58-а
Редактор: Р. В. Соколов
Для листiв: а/с 148, м. Київ, 01135;
e-mail: u-kozhen-dvir@ukr.net
© «Миргородський елеватор», 2018 р.

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

Вiддруковано: ТОВ «Мега-Полiграф»  
04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14,  
тел. (044) 451-86-70.  
www.mega-poligraf.kiev.ua  
Замовлення № 59663

Пiдписано до друку 1.02.2018 р.
Загальний наклад 22 970 прим.

У кожен

8 2 лютого 2018 року

ПОБУДУЙ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ!

Кернел – провідний у світі та най-
більший в Україні виробник та екс-
портер соняшникової олії, ключовий 
постачальник сільськогосподарської 
продукції з регіону Чорноморського 
басейну на світові ринки. Свою про-
дукцію Кернел експортує 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.

Всі молоді спеціалісти Компанії
забезпечуються:

Гідною заробітною платою

Безкоштовним житлом

Пільговим харчуванням

Офіційним працевлаштуванням

Чекаємо ваші резюме:                      Детальна інформація за номером:
e-mail: student@kernel.ua                     +38 (050) 311 65 89

Ми запрошуємо молодих, активних та 
цілеспрямованих студентів взяти участь 
у конкурсі на наступні вакансії:

БУХГАЛТЕР-АУДИТОР
м. Київ

СПЕЦІАЛІСТ З ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ
м. Київ

СПЕЦІАЛІСТ ПО СУПРОВОДУ 
БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
м. Київ

МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗЕРНОВИХ
Кіровоградська обл.

МЕНЕДЖЕР З ЯКОСТІ
Кіровоградська обл.

ЮРИСТ
Кіровоградська обл.

МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ
Миколаївська обл.

МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗЕРНОВИХ
м. Одеса

ЕЛЕКТРОМОНТЕР
ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ОБЛАДНАННЯ
м. Черноморськ 

ЛАБОРАНТ
Полтавська обл.

АГРОНОМ-ДОСЛІДНИК
м. Пирятин

МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗЕРНОВИХ
Харківська обл.

ЛАБОРАНТ
Харківська обл.

БУХГАЛТЕР
Хмельницька обл.

АГРОНОМ-ДОСЛІДНИК
Чернігівська обл.

Кернел – це більше ніж роботодавець. Насамперед це Компанія, яка надихає, 
дає свободу для інтелектуального розвитку, дарує енергію для заміщення стереотип-
них дій творчістю, створює умови та безмежні можливості для вдосконалення. Кернел 
- це флагман інновацій, драйвер глобальних змін у житті кожного з нас та всієї України. 
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Колектив підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) 

вітає іменинників зими:

• 4 січня — ВЛАДИСЛАВА АНАТОЛІЙОВИЧА ХАУСТОВА 

з смт Варва (Чернігівська обл.);

• 20 січня — ТЕТЯНУ ІВАНІВНУ ЛЯШИЧЕНКО 

з с. Мала Загорівка (Борзнянський р-н, Чернігівська обл.);

• 24 січня — ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА МАРЧЕНКА 

з с. Охіньки (Прилуцький р-н, Чернігівська обл.);

• 26 січня — НАТАЛІЮ ОЛЕКСІЇВНУ ХИЖНЯК 

із смт Варва (Чернігівська обл.);

• 30 січня — ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛІВНУ МАРЧЕНКО 

з с. Охіньки (Прилуцький р-н, Чернігівська обл.);

• 18 лютого — ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА ГОЛОДА 

з смт Терни (Недригайлівський р-н, Сумська обл.);

• 23 лютого — ЛЕОНІДА ВІКТОРОВИЧА МОШУ 

з смт Терни (Недригайлівський р-н, Сумська обл.).

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

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

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

А вашу мрію й працю повсякчас

Лиш визнання вінчають!

20 січня день народження відзначила 

НІНА МИКОЛАЇВНА ОСИПЕНКО 

з с. Мала Загорівка 
(Борзнянський р-н, Чернігівська обл.).

Хай будуть з Вами здоров’я та сила,
 Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,

Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

З повагою, колектив сільської ради

6 лютого день народження відзначатиме 

ГАННА ОЛЕКСІЇВНА ДОРОШЕНКО 

із с. Високе 
(Борзнянський р-н, Чернігівська 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.

З любов’ю, рідні та подруги

30 січня 50-річний ювілей відзначив 

ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ ЗАВГОРОДНІЙ 

з с. Охіньки (Прилуцький р-н, 
Чернігівська обл.).

Тобі сьогодні, рідний, п’ятдесят.
Із вдячністю ми хочемо вітати

Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,

За приклад чоловіка й сім’янина
І за могутні руки золоті.

Нехай Господь пошле тобі благословення,
Нехай здоров’я й сил дарують всі святі.

З любов’ю, мати дружина, діти, теща

1 лютого 45-річчя відзначає 

ТАМАРА ВІКТОРІВНА ЖОВТОНІЖКО 

з с. Вільшана 
(Недригайлівський р-н, Сумська обл.).

Усі найкращі побажання
Сьогодні — в твою  честь:

Натхнення, успіхів, кохання,
Чудових перехресть,

Сміливих планів, мрій здійснення,
Щодня родинного тепла.

Щоби здоров’я й довголіття
В долонях доля піднесла!

З любов’ю, сім’я Канівець

9 лютого день народження відзначатиме 

НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА КАНІВЕЦЬ 

із с. Вільшана (Недригайлівський р-н, 

Сумська обл.).

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

Вітання щирі ти прийми 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.

З любов’ю, сім’я Шевченків

12 січня день народження відсвяткувала 

ГАЛИНА ГРИГОРІВНА НАЗАРИНА, 

керівник відділу соціальної політики 

Центрального регіонального управління 

Прилуки підприємства 

«Дружба-Нова» (Кернел), жителька 
с. Охіньки (Прилуцький р-н, Чернігівська обл.).

Добра, любові і підтримки,
Надійних друзів у житті!

Нехай надходять без затримки
Пакунки щастя золоті.

Нехай здоров’я не підводить,
Ваша нехай цвіте краса,

Удача часто хай заходить.
Хай збудуться ці всі слова!

З повагою, колектив підприємства 

«Дружба-Нова» (Кернел)

До масштабних змін у Вашому житті 
та в українському агробізнесі – 
лише один крок!

Приєднуйтеся 
до команди Кернел!

СТОВ «ДРУЖБА-НОВА»  (КЕРНЕЛ)

Агроном

Чернігівська, Полтавська та  Сумська області

Вища агрономічна освіта, досвід роботи від 1 року

СТОВ «ДРУЖБА-НОВА»  (КЕРНЕЛ)

Водій автотранспортних засобів

Чернігівська, Полтавська та  Сумська області

Посвідчення водія категорії С, D, Е; досвід безаварійного водіння

СТОВ «ДРУЖБА-НОВА»  (КЕРНЕЛ)

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

Чернігівська, Полтавська та  Сумська області

Посвідчення тракториста-машиніста на імпортну/вітчизняну техніку

СТОВ «ДРУЖБА-НОВА»  (КЕРНЕЛ)

Завідувач двору машинного

Чернігівська обл., смт Куликівка

Технічна освіта, досвід аналогічної роботи — від 2 років

Контактна особа:

Ольга Хоменко

Детальна інформація за номером:

(067) 462-45-54

ВIТАЄМО!


