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ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ
ГОЛОВНОЮ ЦІННІСТЮ 

ДЛЯ КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ 

Є КОМАНДА. Кожен 
кернелівець — це висококласний 

фахівець, який любить свою 
роботу, знає, як виконувати її 

результативно. Ми продовжуємо 
знайомити Вас з історіями успіху 
тих, хто будує успішне майбутнє 

своїх родин та всієї України.

стор.
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БЛАГОУСТРIЙБЛАГОУСТРIЙ
ВИЗВОЛЯТИ СЕЛА 

КІРОВОГРАДЩИНИ, 
ЧЕРКАЩИНИ ТА ВІННИЧЧИНИ 

ЗІ СНІГОВОГО ПОЛОНУ 
вирушила техніка підприємств 
«Хлібороб» (Кернел), «Урожай» 

(Кернел), «Зоря» (Кернел), 
«Чорна Кам’янка» (Кернел), 

«Айова» (Кернел) та «Осіївське» 
(Кернел). Механізатори Компанії 

працювали навіть у вихідні.

З ПЕРШИХ УСТЗ ПЕРШИХ УСТ
Очільники сіл Черкащини, 

Кіровоградщини, 
Одещини та Вінниччини —

з коментарями ПРО ТЕ, 
НАСКІЛЬКИ ПЛІДНОЮ Й 

КОРИСНОЮ ДЛЯ ГРОМАД 
БУЛА СПІВПРАЦЯ З 

КОМПАНІЄЮ у 2017-му, та які 
проекти — у спільних планах 

орендодавців і Кернел 
у цьому році.

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 5 (27)
23 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 
За даними Держстату, середні ціни реалізації продукції сільського господарства 

агропідприємствами за регіонами у січні 2018 року (без ПДВ, дотацій, транспортних, 

експедиційних та накладних витрат) становлять, грн за тонну:

Дорогi друзі!
Добігає кінця останній місяць зими. 

Кожен з нас із нетерпінням чекає на те-
плі дні, сповнені сонцем та новими спо-
діваннями. Для мешканців сіл, як і для 
кернелівських аграріїв, прихід весни —
це завжди пожвавлення, початок нелег-
кої роботи, за якою скучили руки трудів-
ників. Тому, користуючись нагодою, хо-
тілося б побажати їм гарних результатів 
праці та прихильності погоди.

А поки давайте поговоримо про те, 
якими новинами та подіями запам’ятав-
ся лютий мешканцям сіл Черкащини, 
Кіровоградщини, Одещини, Вінниччини 
та Миколаївщини, де працюють агро-
підприємства Кернел та БФ «Разом з 
Кернел».

Спершу звернемо увагу на такий 
важливий момент діяльності агропід-
приємств Компанії, як сплата податків. 
Адже сумлінне перерахування подат-
кових коштів з боку орендаря — це за-
порука поповнення місцевих бюджетів 
та, відповідно, можливість створювати 
гідні умови життя в українському селі. 
Про те, скільки податків сплатили кер-
нелівські агропідприємства регіону у 
2017 році і як розподілено ці кошти, чи-
тайте у номері.

Також на шпальтах газети Ви зна-
йдете інтерв’ю з очільниками сільських 
рад. Зокрема, вони розповіли про те, 
наскільки вдалою й результативною 
була співпраця з Компанією торік, та які 
проекти планують реалізувати разом з 
Кернел у поточному році.

Важливою та дієвою для сіл Кіро-
воградщини, Черкащини й Вінниччини 
стала допомога кернелівців у розчистці 
доріг від снігових заметів. Бо снігопа-
ди, які обрушилися на населені пункти, 
могли створити справжній колапс. Про-
те завдяки оперативному реагуванню 
на проблему представників підпри-
ємств «Хлібороб» (Кернел), «Урожай» 
(Кернел), «Зоря» (Кернел), «Чорна 
Кам’янка» (Кернел), «Айова» (Кернел) 
та «Осіївське» (Кернел) вдалося уник-
нути наслідків негоди. У боротьбі зі 
снігом було задіяно понад два десятки 
одиниць техніки, а механізатори підпри-
ємств працювали на розгортанні заме-
тів з самого ранку й до пізнього вечора, 
навіть у вихідні.

Представники Компанії привітали 
учасників війни в Афганістані. 15 лютого, 
у День вшанування воїнів-інтернаціона-
лістів, 45 мешканців регіону отримали 
вітальні листівки та корисні презенти від 
Кернел. Також кернелівці продовжили 
будувати конструктивний діалог з пред-
ставниками місцевої влади та активом 
громад. Так, 16 лютого у приміщенні 
Врадіївської селищної ради (Миколаїв-
ська обл.) відбувся круглий стіл, під час 
якого було обговорено важливі питан-
ня співпраці з підприємством «Україна» 
(Кернел) — орендарем тамтешніх зе-
мель. Цікаві фотозвіти з вищевказаних 
заходів Ви також знайдете на сторінках 
видання.

Традиційно у випуску на Вас чека-
ють корисні поради, новини, вакансії 
Компанії, а також історії тих, хто будує 
свою кар’єру в Кернел.

Дякуємо за довіру! І за те, що зали-
шаєтеся з нами!

Миру й добра Вам!

 
Зернові 

та зернобобові 

культури

Сільськогоспо-

дарські тварини 

(у живій масі)

Молоко
Яйця, 

тис. шт.

УКРАЇНА 4035,6 33 290,3 8033,1 1736,0

Вінницька обл. 4078,3 35 663,3 7825,2 1572,3

Кіровоградська обл. 4227,7 37 294,1 7917,7 н/д

Миколаївська обл. 4624,2 30 078,7 7920,5 1695,2

Одеська обл. 4484,8 33 347,0 7550,1 1797,9

Черкаська обл. 3980,9 36 569,8 8320,8 1439,3

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

 ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!

СУМЛIННА СПЛАТА ПОДАТКIВ – 
ЗАПОРУКА ДОБРОБУТУ ГРОМАД

Для компанії Кернел сумлінна сплата податків завжди була й залишається обов’язковим принципом 
діяльності. У рейтингу сплати податків серед сільгоспвиробників України агропідприємства Кернел 

посідають перші місця. Левова частка податкових коштів, які перераховує Компанія, використовується 
для підвищення рівня благоустрою та покращення інфраструктури в селах. Тож логічно, що сільські 

громади повинні бути зацікавлені у присутності такого потужного інвестора, як Кернел.

У 2017 РОЦІ ПІДПРИЄМСТВА КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ* У КІРОВОГРАДСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ, ВІННИЦЬКІЙ, 

ОДЕСЬКІЙ, МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ  СПЛАТИЛИ ПОНАД 131 МЛН ГРН ПОДАТКІВ

Вінницька обл.

18 млн 718 тис. грн

Миколаївська обл.

6 млн 897 тис. грн

Черкаська обл.

27 млн 557 тис. грн

Кіровоградська обл.

30 млн 642 тис. грн

Одеська обл.

4 млн 391 тис. грн

ЗАГАЛЬНА 
СУМА ПОДАТКІВ 

131 млн 
140 тис. грн

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ ОДЕРЖАВ 

42 млн 935 грн

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ОТРИМАЛИ 

88 млн 205 тис. грн
* Підприємства «Хлібороб» (Кернел), «Урожай» (Кернел), «Зоря» (Кернел), «Чорна Кам’янка» (Кернел), «Агросервіс» (Кернел), «Осіївське» (Кернел), «Айова» (Кернел), «Відродження» (Кернел), «Агро Інвест Україна» (Кернел), 

«Долинка-Агро» (Кернел), «Вісла» (Кернел), «Злагода» (Кернел), «Україна» (Кернел), «Коритня-Агро» (Кернел), «АФ Кочубій» (Кернел), «Кочубій» (Кернел), «Лукашівка ІК» (Кернел), «Юшківці-Агро», «СТОВ імені Мічуріна».
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  АКТУАЛЬНО

  НОВИНИ РЕГІОНУ

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 нуль 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 праце-
влаштування 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 ро-
ків стажу). Штраф за невиконання квоти стано-
вить всього два прожиткових мінімуми (з 1 січня 
2018 року для працездатних осіб він дорівнює 
1762 гривням). Квота для підприємств чисель-
ністю від 8 до 20 осіб — 1 співробітник. Для ве-

ликих підприємств — 5% від усієї чисельності 
співробітників.

 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.

ЗА ВИРОБНИЦТВОМ М’ЯСА ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
ПОСIДАЄ ДРУГЕ МIСЦЕ В УКРАЇНI

ЯЙЦЯ, МАСЛО, МОЛОКО: 
НА СКIЛЬКИ ЗДОРОЖЧАЛИ ЦЬОГОРIЧНI МЛИНЦI

Млинці за рік стали дорожчими на 5 грн, або на 27 %. Якщо в лютому 2017 року їхнє 

приготування обходилося українцям у 19,2 грн, то цьогоріч — уже 24,4 грн.

Про це повідомив директор Української 
асоціації постачальників торговельних мереж 
Олексій Дорошенко, пише Укрінформ.

«За рік млинці додали в ціні 27%, або 
5 грн — через здорожчання яєць, вершкового 
масла та молока. У лютому 2017-го вони об-
ходились нам у 19,2 грн, а цього року — вже 
24,4 грн», — зазначив експерт.

Так, за рік ціна інгредієнтів для приго-
тування млинців у Києві змінилась наступ-
ним чином: яйця стали дорожчими на 2 грн 
(з 5,6 грн до 7,6 грн), молоко — на 1,5 грн 
(з 4 грн до 5,5 грн), вершкове масло — на 
1,5 грн (з 5,5 грн до 7 грн), борошно та соняш-
никова олія — на 10 коп. (відповідно, з 2,3 грн 
до 2,4 грн та з 1,6 грн до 1,7 грн).

Дешевшим у складових для приготування 
млинців став цукор, проте, лише на 1 коп. (із 
16 коп. знизився до 15 коп.). Вартість солі не 
змінилася (як і рік тому, обходиться в 1 коп.).

Для приготування 20 млинців брався 
рецепт: 250 мл молока, 250 г борошна, 40 г 
вершкового масла, 3 яйця, 10 г цукру, 50 мл 
соняшникової олії та 3 г солі.

НА КIРОВОГРАДЩИНI ТОРIК ЗБIЛЬШИВСЯ ВИПУСК 
ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦIЇ

Випуск промислової продукції в Кіровоградській області зріс на 4,2%. Про це 

повідомили в Головному управлінні статистики в області. Зокрема, найбільше —

у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції — на 31,1%, гумових і 

пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції — на 29,9%, 

харчових продуктів і напоїв — на 11,9%.

Серед основних видів діяльності підприємств харчової промисловості випуск продук-
ції збільшився у виробництві молочних продуктів — на 28,8%, олії й тваринних жирів — на 
15,3%, напоїв — на 12,2%, інших харчових продуктів — на 6,5%.

Водночас скоротились обсяги виробництва продуктів борошномельно-круп’яної про-
мисловості — на 20%, м’яса та м’ясних продуктів — на 10%, хліба, хлібобулочних і борошня-
них виробів — на 6,3%.

У виробництві тваринницької продукції 

Черкащина входить у десятку лідерів. 

Зокрема, за обсягом виробництва м’яса в 

Україні вона займає друге місце, 

молока — восьме, яєць — дев’яте, 

інформує Головне управління статистики 

в Черкаській області.

Господарствами всіх категорій реалізова-
но на забій 426,7 тис. т худоби та птиці, що на 
4% менше порівняно з 2016 р., вироблено 50-
7,4 тис. т молока (на 2% менше) та 641,3 млн 
шт. яєць (на 14% більше). Частка господарств 
населення у загальному виробництві цих про-
дуктів тваринництва у 2017 р. становила, від-
повідно, 10%, 41% та 42%.

Станом на 1 січня 2018 р. кількість великої 
рогатої худоби у господарствах усіх категорій 
порівняно з 1 січня 2017 р. скоротилась на 3% 

і становила 170,4 тис. голів, корів — на 4% 
(80,1 тис. голів), свиней — на 8% (354 тис. го-
лів), овець і кіз — на 6% (29,3 тис. голів), а по-
голів’я птиці дещо зросло (становить 24,4 млн 
голів).

У господарствах населення утримувалося 
31% загальної чисельності поголів’я великої 
рогатої худоби, у тому числі 43% корів, 45% 
свиней, 89% — овець і кіз, 19% птиці всіх видів.

ВIННИЧЧИНА — У П’ЯТIРЦI ОБЛАСТЕЙ, 
ДЕ НАЙМЕНШЕ ЗРОСЛИ ЦIНИ

У Державній службі статистики назвали регіони, у яких найбільше зросли ціни у 

2017-му. Відповідна інформація розміщена на сайті відомства. Так, за даними 

Держстату, найбільший рівень інфляції у 2017 році було зафіксовано в Донецькій 

(15,9%), Рівненській (15%) і Луганській області (14,9%).

Разом з цим, найменший рівень інфляції торік зафіксовано в Чернівецькій (12,4%) 
і Дніпропетровській (12,8%) областях.

На Вінниччині індекс споживчих цін становив 113%. Таким чином, область увійшла в п’я-
тірку регіонів, де найменше зросли ціни.

НАЗВАНО РЕГIОНИ З НАЙВИЩОЮ ЗАРПЛАТОЮ
Найвищі зарплати в Україні у 2017 році були в Києві — середня на рівні 11,6 тис. грн.

Про це повідомив в. о. голови Держав-
ної служби зайнятості Валерій Ярошенко, 
передає «Інтерфакс-Україна». «Потім ідуть 
Київська, Дніпропетровська, Запорізька та 
Полтавська області — у середньому 7,4 тис. 
грн. Крім того, за минулий рік Закарпатська 
область опинилася після Одеської та Мико-
лаївської з середньою зарплатою 6,7 тис. 
грн», — зазначив Ярошенко.

За його словами, через міграційні про-
цеси на Закарпатті значно підвищилася 
середня зарплата. «Є великий відплив ро-

бочої сили. І рівень зарплати в Закарпат-
ській області почав рости через бажання 
роботодавців утримати кваліфікованих пра-
цівників», — заявив Ярошенко. Глава Держ-
служби зайнятості також підкреслив, що на 
сьогодні найнижча зарплата залишається 
у медсестер, лікарів, вихователів — близь-
ко 3,7 тис. грн. Як повідомлялося раніше, 
Кабмін розглядатиме питання про підви-
щення мінімальної зарплати в Україні до 
4,1 тис. грн за результатами першого квар-
талу 2018 року.
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ОЧIЛЬНИКИ СIЛ – ПРО СПIВПРАЦЮ З КЕРНЕЛ
На шпальтах газети ми систематично інформуємо читача про соціальні проекти, які реалізовуються в селах Черкащини, 

Кіровоградщини, Одещини, Миколаївщини, Вінниччини за фінансової підтримки агропідприємств компанії Кернел та 

БФ «Разом з Кернел». Раніше ми повідомляли про те, що торік Кернел і Благодійний фонд інвестували в покращення 

рівня освіти, медицини, культури, благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів регіону 

4 млн 600 тис. грн. Наразі ми вирішили запитати в очільників сіл про те, наскільки вдалою та результативною була 

співпраця з Компанією, та які проекти планується реалізувати разом з Кернел цьогоріч.

«З компанією Кернел та Благодійним фондом «Разом з Кернел» ми давно налагодили тісну співпра-
цю. Щороку обов’язковими статтями витрат, на які орендар направляє кошти, є освітня сфера — ре-
монти шкільних приміщень, оздоровлення учнів, подарунки до Дня знань і першого вересня. Проте в 
минулому році ми реалізували разом з Кернел ще один важливий проект — провели ремонт дорож-
нього покриття на шляху місцевого значення обласного підпорядкування Точилове — Байтали — Же-
ребкове. За більше ніж десять років без ремонту воно стало фактично непридатним і небезпечним 
для пересування, брущатка геть повибивалася. Оскільки з сільського бюджету ми не маємо права 

використовувати кошти на ремонт цієї дороги, то вимушені були звернутися за підтримкою до спонсорів і соціально відповідальних 
підприємств. Одними з тих, хто прийшов на допомогу та виділив майже 200 тис. грн для впорядкування дороги (підсипки щебеневою 
сумішшю), стало підприємство «Агросервіс» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». У 2018 році плануємо за фінансової підтримки Компа-
нії придбати ігровий дитячий майданчик, який буде встановлено в центрі села (у місцевому парку). Дякуємо аграріям за добро!»

Наталія ГРЕДЕНЮК, голова Байтальської сільради (Ананьївський р-н, Одеська обл.)
 Орендар: підприємство «Агросервіс» (Кернел)

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — провідний та найбільший в Україні 
виробник і експортер соняшникової олії, клю-
човий постачальник сільськогосподарської 
продукції з регіону Чорноморського басейну 
на світові ринки. Компанія щороку підтверджує 
беззаперечне лідерство в усіх напрямках діяль-
ності у регіонах присутності та світових рейтин-
гах. Протягом 10 років акції Кернел торгуються 
на Варшавській фондовій біржі. У 2011-му IPO 
Кернел було визнано найкращим у країнах Цен-
тральної та Східної Європи за всю історію цієї 
біржі. З року в рік Компанія лідирує в рейтин-
гах найкращих роботодавців. У 2016-му Кернел 
визнано найбільш прозорою Компанією АПК 
відповідно до Індексу прозорості найбільших 
компаній в Україні. У 2017 році Кернел успішно 
дебютував на ринку євробондів, розмістивши 
на Ірландській фондовій біржі п’ятирічні об-
лігації. На частку Кернел припадає близько 
8% світового виробництва соняшникової олії. 
Торговельнi марки Компанії: «Щедрий дар», 
«Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота». 
Свою продукцію Кернел постачає до більш ніж 
60 країн світу, серед основних ринків збуту —
Індія, країни Євросоюзу, Єгипет і Туреччи-
на. Переробні потужності Кернел становлять 
3,5 млн тонн насіння соняшника на рік, що до-
зволяє отримувати 1,5 млн тонн соняшникової 
олії та близько 1,3 млн тонн соняшникового 
шроту. Iз 2010 року Кернел активно розвиває 
аграрний напрямок дiяльностi — сiльгоспви-
робництво. Щороку Компанія постачає на між-
народні ринки приблизно 5 млн тонн кукурудзи, 
пшениці, ячменю, сої та ріпаку, закуповуючи 
сільгосппродукцію у більш ніж п’яти тисяч ви-
робників, а також вирощуючи власну продукцію 
на понад 600 тис. га землі. Поруч із виробничою 
дiяльнiстю проводиться тiсна спiвпраця з гро-
мадами сiл i малих мiст на територiї присутностi 
агропiдприємств Кернел. Основне завдання — 
фiнансово-матерiальна пiдтримка громадських 
iнiцiатив, соцiальної сфери населених пунктiв з 
метою пiдвищення рiвня життя та добробуту 
населення. У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи 
Компанiї об’єднали в програму пiдтримки те-
риторiальних громад «Разом з Кернел». Для 
реалiзацiї цiєї програми агропiдприємства 
Компанiї створили однойменний Всеукраїн-
ський Благодiйний фонд «Разом з Кернел». 
У Черкаській області Компанія обробляє землі 
в Катеринопільському, Тальнівському, Уман-
ському, Маньківському, Монастирищенсько-
му районах та представлена підприємствами 
«Зоря», «Чорна Кам’янка», «Айова», «Кочубій»,
«Долинка-Агро», «Коритня-Агро», «Лукашівка ІК».
На Кіровоградщині та Вінниччині Кернел 
орендує землі в Голованівському, Новоархан-
гельському, Оратівському, Шаргородському, 
Тиврівському, Бершадському районах (під-
приємства «Урожай», «Хлібороб», «Осіївське», 
«АФ Відродження», «Агро Інвест Україна», 
АФ «Кочубій», «Юшківці-Агро»). В Одеській 
області інвестор представлений підприємства-
ми «Агросервіс» та «СТОВ імені Мічуріна», що 
обробляють землі (відповідно) в Ананьївському 
та Миколаївському районах. У Миколаївській 
області — підприємствами «Вісла», «Злагода», 
«Україна», що проводять свою діяльність на 
землях Доманівського, Арбузинського та Вра-
діївського районів. На вказані підопічні терито-
рії поширюються й соціальні програми Благо-
дійного фонду.

«Уже два роки поспіль спільно з компанією Кернел та БФ «Разом з Кернел» ми приводимо до ладу 
сільські дороги. Зокрема, у 2017-му на ремонт дорожнього покриття по вулиці Ятранівська в селі Пе-
регонівка та під’їзної дороги до мосту через річку Ятрань Кернел спрямував 250 тис. грн. Ще близько 
400 тис. грн виділено з бюджету сільради. Крім того, Компанія виділяла кошти на придбання фарби 
для упорядкування пам’ятників воїнам Другої світової, на закупівлю  подарунків до Дня Перемоги. 
Традиційними є вітання першокласників з Днем знань та учнів школи з новорічно-різдвяними свята-
ми. Тож щодо діяльності Кернел наголошу на тому, що результатами співпраці з цією Компанією я як 

сільський голова, а також весь депутатський корпус дуже задоволені. Приємно працювати з таким орендарем. Переконаний, що 
разом з кернелівцями ми й надалі реалізовуватимемо важливі для села та людей проекти».

Володимир КОЗАК, голова Перегонівської сільради (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)
 Орендар: підприємство «Хлібороб» (Кернел)

«Компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел» систематично допомагають покращувати благоустрій та 
інфраструктуру сіл. Одним з пріоритетних напрямків є впорядкування дорожнього покриття вулиць. 
Торік завдяки коштам від Компанії (у сумі 830 тис. грн) нам вдалося провести ямковий ремонт, уклас-
ти асфальт на частині центральної вулиці села та під’їзних шляхах. Це значна допомога. Тому вся 
громада щиро вдячна Кернел за підтримку, за те, що аграрії чують потреби та допомагають вирішу-
вати проблеми сільських мешканців. Окрема подяка Компанії за оперативну поміч у розчистці доріг 
від заметів, завдяки чому  вдалося уникнути снігового колапсу».

Петро РИКОВСЬКИЙ, голова Клинівської сільради (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)
 Орендар: підприємство «Хлібороб» (Кернел)

«Кернел є стабільним і надійним орендарем у селах нашої сільради. Окрім вчасного розрахунку за паї, 
аграрії приділяють важливу увагу підтримці соціальної сфери. Наприклад, починаючи з 2009 року в селі 
Петраківці розпочато проект з відновлення вуличного освітлення. Щороку завдяки коштам сільської 
скарбниці та спонсорів ми покроково реалізовуємо його. У цій справі нам неодноразово допомагало 
підприємство «Зоря» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». На сьогодні протяжність електролінії становить 
близько 8 км. Торік Кернел знову надав нам підтримку, допоміг у придбанні 30 енергоощадних лампочок 
для того, щоб сільські вулиці освітлювалися ще яскравіше. Окрему подяку хочу висловити Компанії й за 

спорудження у 2017 році ігрового майданчика вартістю понад 100 тис. грн. До речі, саме кернелівці подбали про те, щоб і тут з’явилося 
нічне освітлення. Що стосується планів на поточний рік, то наша громада сподівається, що Кернел фінансово долучиться до ще одного 
важливого проекту — комплектації тренажерної зали для занять спортом. А поки дякуємо Компанії за вже надану підтримку».

Володимир СОКОЛЮК, голова Петраківської сільради (Катеринопільський р-н, Черкаська обл.)
 Орендар: підприємство «Зоря» (Кернел)

«Про проблему відсутності централізованого водопостачання в українських селах сказано та напи-
сано чимало. Актуальним це питання було й для села Довгополівка. Декілька років поспіль ми нама-
галися його вирішити. А в 2017-му завдяки фінансовій підтримці нового орендаря — компанії Кернел 
та Благодійного фонду «Разом з Кернел» — нам вдалося реалізувати відповідний проект. Кернел на-
правив на спорудження водогону 300 тис. грн. Було пробурено свердловину та прокладено трубо-
провід протяжністю 7 км 150 м. У результаті 129 домогосподарств отримали доступ до централізова-
ного водопостачання. Що стосується подальшого співробітництва, то ми сподіваємося, що Компанія 

фінансово долучиться до аналогічного проекту з будівництва водогону у сусідньому селі Кліщеві. І, звісно, дякуємо кернелівцям за 
те, що допомогли вирішити одну з найактуальніших проблем селян».

Руслан КАРПУСЬ, голова Довгополівської сільської ради (Тиврівський р-н, Вінницька обл.)
 Орендар: підприємство «Агро Інвест Україна» (Кернел)
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  ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!

СУМЛIННА СПЛАТА ПОДАТКIВ – 
ЗАПОРУКА ДОБРОБУТУ ГРОМАД

Для компанії Кернел сумлінна сплата податків завжди була й залишається обов’язковим принципом діяльності. У рейтингу 

сплати податків серед сільгоспвиробників України агропідприємства Кернел посідають перші місця. І це є надважливим 

показником. Саме сплата податків у аграрному секторі є запорукою стабільного розвитку сільських територій, адже левова 

частка коштів, які перерахувала Компанія, використовується для підвищення рівня благоустрою та покращення інфраструктури 

в селах, у яких кернелівці орендують земельні наділи. Тож логічно, що сільські громади повинні бути зацікавлені у присутності 

такого потужного інвестора, як Кернел.

За підсумками 2017 року аграрні під-
приємства Компанії, які працюють у 
селах Кіровоградської, Черкаської, 

Вінницької, Одеської та Миколаївської об-
ластей, сплатили 131 млн 140 тис. грн по-
датків. Із них 88 млн 205 тис. грн отримали 
місцеві скарбниці, 42 млн 935 грн надійшло 
до державного бюджету.

До державної скарбниці сплачувався 
єдиний соціальний внесок (ЄСВ), пода-
ток на додану вартість, а також військо-
вий збір з орендної та заробітної плати. 
До місцевих бюджетів районів і сіл спла-
чувалися податок з орендної плати за зе-
мельні паї, із заробітної плати працівни-
ків, єдиний податок 4-ї групи (з кількості 

оброблювальної землі), екологічний  по-
даток, рентна плата за надрокористу-
вання тощо.

Зауважимо, що окрім сумлінної сплати 
податків агропідприємства Кернел спільно 
з БФ «Разом з Кернел» успішно реалізо-
вують соціальні програми, спрямовані на 
розвиток сільських територіальних громад. 

Мова йде про фінансування Компанією 
важливих проектів з покращення рівня осві-
ти, медицини, культури, спорту, ремонту 
сільських доріг, водогонів, вуличного освіт-
лення. Так, торік Кернел інвестував у соці-
альну сферу сіл регіону 4 млн 600 тис. грн. 
У рамках всієї Компанії цей показник сягнув 
27 млн грн.

ОЗНАЙОМИТИСЯ З ТИМ, СКІЛЬКИ ПОДАТКОВИХ КОШТІВ ВІД КЕРНЕЛ ОТРИМАЛИ МІСЦЕВІ СКАРБНИЦІ, ВИ ЗМОЖЕТЕ У СПЕЦІАЛЬНО ПІДГОТОВЛЕНІЙ ІНФОГРАФІЦІ:

ЗАГАЛЬНА СУМА ПОДАТКІВ 

131 млн 140 тис. грн

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ ОТРИМАВ 

42 млн 935 грн

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ОДЕРЖАЛИ 

88 млн 205 тис. грн

Луганськ

Донецьк

Запоріжжя

Херсон

Сімферополь

Миколаїв

Одеса

Кропивницький

ДніпроВінниця

Житомир

РівнеЛуцьк

Львів

Ужгород
Івано-

Франківськ

Чернівці

Тернопіль
Хмельницький

Суми

Чернігів

Полтава
ХарківКиїв

ЧеркасиВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Бершадський р-н 5 млн 163 тис. грн

Шаргородський р-н 2 млн 390 тис. грн

Оратівський р-н 3 млн 252 тис. грн

Тиврівський р-н 7 млн 913 тис. грн

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

Маньківський р-н 8 млн 765 тис. грн

Монастирищенський р-н 1 млн 945 тис. грн

Тальнівський р-н 3 млн 755 тис. грн

Уманський р-н 1 млн 128 тис. грн

Катеринопільський р-н 11 млн 964 тис. грн

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Ананьївський р-н 3 млн 17 тис. грн

Миколаївський р-н 1 млн 374 тис. грн

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Арбузинський р-н 2 млн 590 тис. грн

Врадіївський  р-н 3 млн 801 тис. грн

Доманівський р-н 506 тис. грн

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Голованівський р-н 27 млн 830 тис. грн

Новоархангельський р-н 2 млн 812 тис. грн

* Підприємства «Хлібороб» (Кернел), «Урожай» 
(Кернел), «Зоря» (Кернел), «Чорна Кам’янка» (Кернел), 
«Агросервіс» (Кернел), «Осіївське» (Кернел), «Айова» 
(Кернел), «Відродження» (Кернел), «Агро Інвест 
Україна» (Кернел), «Долинка-Агро» (Кернел), «Вісла» 
(Кернел), «Злагода» (Кернел), «Україна» (Кернел), 
«Коритня-Агро» (Кернел), «АФ Кочубій» (Кернел), 
«Кочубій» (Кернел), «Лукашівка ІК» (Кернел), «Юшківці-
Агро», «СТОВ імені Мічуріна».

У 2017 РОЦI ПIДПРИЄМСТВА КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ* У КIРОВОГРАДСЬКIЙ, ЧЕРКАСЬКIЙ, ВIННИЦЬКIЙ, 
ОДЕСЬКIЙ, МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБЛАСТЯХ  СПЛАТИЛИ ПОНАД 131 МЛН ГРН ПОДАТКIВ
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  БЛАГОУСТРІЙ

РЯТУЄМО СЕЛА ВIД СНIГОВОГО ПОЛОНУ
Снігопади, які обрушилися на села Кіровоградщини, Черкащини та Вінниччини у січні-лютому, створили справжній 

колапс. Замети на автошляхах та вулицях населених пунктів настільки ускладнили пересування (подекуди сніговий 

покрив сягав 70 см), що без допомоги важкої техніки розчистити їх було неможливо.

Рятувати від снігового полону села регіону вирушила техні-
ка підприємств «Хлібороб» (Кернел), «Урожай» (Кернел), 
«Зоря» (Кернел), «Чорна Кам’янка» (Кернел), «Айова» (Кернел),

«Осіївське» (Кернел). Механізатори працювали з ранку й до пізньо-
го вечора, навіть у вихідні. Щоб розгорнути замерзлий сніг і ділянки 
доріг, до яких не могли під’їхати великогабаритні агрегати, довело-
ся навіть задіяти телескопічні навантажувачі «Маніту».

Валерій КОПІЄВСЬКИЙ, голова с. Грузьке:

«Дуже добре, що в нас єnтакі орендарі, як підприємство 
«Хлібороб» (Кернел), котрі, незважаючи на те, їхній пайовик чи ні, 
у скрутній ситуації завжди йдуть людям назустріч. Так сталося і в 
снігопад. У Грузькому помер чоловік. Замело дорогу на кладови-
ще. Я зателефонував керівництву Кернел з проханням про допо-
могу. Приїхали аж три трактори і все вчасно розчистили. Дякую 
кернелівцям за це від імені всіх жителів села».

Петро ОЛІЙНИК, голова с. Молдовка:

«Зима не оминула й територію нашої сільської ради. Все як у всіх: 
і снігу багато насипало, і півсела без світла залишилося. До сіль-
ради одразу почали надходити дзвінки від стурбованих жителів, 
які хотіли знати, коли почнуть розчищати дороги. На всі запитання 
щодо усунення снігових заметів з упевненістю відповідав, що, як 
завжди, можу покластися на підприємство «Урожай» (Кернел), де 
під керівництвом В. Котелевського працюють відповідальні спеці-
алісти, зокрема С. Коверко, П. Руденко, В. Вишневський. Спочатку 
було розчищено дорогу до райцентру, а згодом — звільнено від 
снігу вулиці сіл Молдовка та Надеждівка. Завдяки цьому шкільний 
автобус без перешкод доставляє дітлахів до школи, а жителі нашої 
сільської ради вільно пересуваються вулицями».

Віталій НЕЧЕСНЮК, голова с. Вікторівка:

«У другій половині січня Маньківщину засипало снігом. Вікторівку 
негода теж не обійшла. Боротися з заметами нам традиційно до-
помагає орендар земель «Чорна Кам’янка» (Кернел). Техніка цього 
підприємства у пік негоди оперативно розчищала під’їзні дороги 
та сільські вулиці. За що ми щиро дякуємо Компанії. Користуючись 
нагодою, хочу наголосити ще й на тому, що Кернел всебічно під-
тримує інфраструктуру села. Допомогу неодноразово отримувала 
сільська школа, дитячий садок, клуб. На підвезення дров для соці-
альних установ надавалося дизельне паливо. А ще, скажімо, коли, 
виникають несправності системи освітлення або електрики, з яки-
ми самотужки впоратися не можемо, кернелівці направляють нам 
своїх штатних фахівців, які проводять необхідні ремонти».

Віталій БУЗІВСЬКИЙ, голова с. Чорна Кам’янка:

«Завдяки компанії Кернел мешканці нашого села цьогоріч не від-
чули негативних наслідків масштабних снігопадів. Техніка Компа-
нії оперативно та якісно розчищала сільські вулиці, були зроблені 
під’їзди фактично до кожного двору, до кладовища й навіть 3 км 
польової дороги до села Юрпіль. Тому хочеться подякувати керів-
ництву Компанії, а також механізаторам, які зранку до вечора до-
помагали нам боротися з негодою».

Віктор ПУПКО, механізатор підприємства «Осіївське»:

«Особисто я брав участь у розчистці від снігу доріг у Осіївці. За весь 
період було чотири виїзди. З самого ранку й до ночі розчищали-
ся проблемні ділянки, під’їзні дороги, сільські вулиці, проїзди до 
цвинтарів та до двох хуторів. Приємно розуміти, що своєю працею 
ти робиш добро для своїх односельців, турбуєшся про їхній ком-
форт. Не менш важливо, що такі ініціативи повсякчас підтримує 
наше керівництво. Робиться все, щоб селяни були задоволені».

АГРОПIДПРИЄМСТВА КОМПАНIЇ 
КЕРНЕЛ РЯТУЮТЬ СЕЛА 

КIРОВОГРАДЩИНИ, ЧЕРКАЩИНИ 
ТА ВIННИЧЧИНИ ВIД СНIГОВОГО 

ПОЛОНУ. 
ВСЮ СНIГООЧИСНУ ТЕХНIКУ 
КЕРIВНИЦТВО КОМПАНIЇ 
ПIДГОТУВАЛО ЗАВЧАСНО. 

З НЕГОДОЮ БОРОЛИСЯ ПОНАД ДВА 
ДЕСЯТКИ ОДИНИЦЬ ТЕХНIКИ. ЗА 

БУХГАЛТЕРСЬКИМИ ПIДРАХУНКАМИ, 
НА УСУНЕННЯ НАСЛIДКIВ 

СНIГОПАДIВ БУЛО ВИТРАЧЕНО ПОНАД 
200 ТИС. ГРН.

ПРО ТЕ, ЯК АГРОПІДПРИЄМСТВА КОМПАНІЇ 

ДОПОМАГАЛИ РОЗЧИЩАТИ ЗАМЕТИ, 

РОЗПОВІЛИ ОЧІЛЬНИКИ СІЛ 

ТА ЇХНІ МЕШКАНЦІ
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Микола Вікторович ШевчукМикола Вікторович Шевчук  
 Посада:Посада:  заступник головного бухгалтера на заступник головного бухгалтера на 

підприємстві «Хлібороб» (Кернел)підприємстві «Хлібороб» (Кернел)

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: 2 роки 2 роки

«Будучи студентом старших курсів Первомайсько-
го політехнічного інституту (спеціальність «Еконо-

міка підприємництва»), я розпочав шукати роботу. 
Якраз була відкрита вакансія диспетчера GPS на під-

приємстві «Хлібороб» (Кернел). Вирішив спробувати. 
Проте, як виявилося, на дану позицію швидко підібра-

ли працівника. Тоді я залишив своє резюме, і через два 
тижні мені зателефонували з Кернел та запропонували про-

йти співбесіду на  посаду бухгалтера. Після вдалої співбесіди був 
випробувальний термін і, звичайно, старанна праця. На початку 2018 року отримав підви-
щення — переведений на посаду заступника головного бухгалтера підприємства. Наразі від-
повідаю за значну ділянку роботи, зокрема контролюю ведення податкової документації (на-
кладних), готую річні звіти у відповідні державні органи, у тому числі статистику та податкову 
інформацію. Вважаю, що перший крок до свого успіху я зробив. Адже зумів не лише працев-
лаштуватися, а й розпочати будувати кар’єру в такій потужній Компанії, як Кернел. Моло-
дому спеціалісту Кернел дає чимало можливостей — професійний розвиток, нові знання та 
досвід, а ще — гідну оплату праці. Упевнений, що попереду нові звершення та досягнення, 
головне — мати бажання та наполегливо працювати».

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. 

Віта Миколаївна ГлухенькаВіта Миколаївна Глухенька  
 Посада:Посада:  провідний економіст на підприємстві провідний економіст на підприємстві 

«Хлібороб» (Кернел)«Хлібороб» (Кернел)

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

«Моя історія працевлаштування в Кернел роз-
почалася досить цікаво. Я багато чула і знала 
про цю Компанію, адже працювала у виконкомі 
сільради села Наливайка Голованівського райо-
ну Кіровоградщини. Саме тут розташований офіс 
підприємства «Хлібороб» (Кернел). Я поєднувала 
роботу з навчанням в Уманському державному педа-
гогічному університеті за напрямом «Фінанси та кредит». 
І якось мені зателефонували з університету та розповіли про те, що в наливайків-
ський офіс Компанії потрібен економіст. Я довго вагалася, чи варто мені змінювати 
місце роботи. Проте зробила цей важливий крок і по сьогоднішній день про це не 
жалкую. Після року праці стала провідним економістом. Наразі займаюся форму-
ванням втрат підприємства, управлінської  та оперативної звітності, її аналізом 
тощо. Дуже приємно працювати в колективі, де кожен є професіоналом своєї спра-
ви, готовий прийти на допомогу. Завжди намагаюся відповідально виконувати всі 
завдання та виправдати ліміт довіри, наданий мені керівництвом. Як не мене, ключ 
до успіху людини — у наполегливій праці, бажанні вчитися, у мудрості й толерант-
ності».

  ЗНАЙ СВОЇХ!

ЇЇ ПОКЛИКАННЯ – «БЛИЖЧЕ ДО ЖИТТЯ»
У адмінбудівлі Новоселівської сільської ради (Арбузинський р-н, Миколаївська обл.) 

у двох кімнатах розмістилася сільська бібліотека. Тут протягом 35 років господарює 

приємна та шанована жінка Людмила Миколаївна Шаповалова.

Людмила Миколаївна — справжній май-
стер своєї справи, вона несе в люди 
знання, любов до книги, до мистецтва, 

до рідного краю. Це її покликання , її доля, її про-
сте земне щастя.

Ця жінка згуртовує біля себе всі покоління: 
дітей, молодь та людей поважного віку. Сис-
тематично в бібліотеці проходять різноманітні 
культурні та просвітницькі заходи, на яких обго-
ворюється чимало важливих питань, що стосу-
ються як життя селян, так і загальноукраїнських 
проблем.

Одним з останніх заходів стало засідан-
ня Університету ІІІ віку, яке пройшло 1 лютого. 
Під час зустрічі учасники, в тому числі пайовики 
та працівники підприємства «Вісла» (Кернел), 
змогли ознайомитися з планами, перспектива-
ми діяльності на території села компанії Кернел, 
а також з її соціальною політикою.

Громада Новоселівської сільради, а також 
керівництво підприємства «Вісла» (Кернел) дя-
кують Людмилі Шаповаловій за активну грома-
дянську позицію, небайдужість до майбутнього 
рідного села та його жителів.

СЛОВО ПРО КОЛЕГУСЛОВО ПРО КОЛЕГУ
Олександра Павловича 

Раснюка, який працює 

трактористом-

машиністом 

сільськогосподарсь-

кого виробництва 

на підприємстві 

«Хлібороб» (Кернел) та 

проживає у с. Клинове 

Голованівського району 

Кіровоградщини, 

добре знають не лише 

колеги, односельці, 

а й жителі інших сіл 

району. А все тому, що 

Олександр — майстер 

на всі руки. 

Він без проблем може 
полагодити будь яку-
техніку, від бензо-

пили до трактора. А ще він 
найкраще виорює городи, 
бо вкладає в цю справу ча-
стинку душі. До нього за до-
помогою звертаються всі ті, 
кому вона потрібна. Адже 
Олександр завжди готовий 
вислухати, підтримати, до-
лучитися до вирішення про-
блеми. Він чуйний, відпові-
дальний, працьовитий, справжній господар. Крім того, він відданий працівник Компанії. 
Щоразу докладає максимум зусиль для досягнення високих виробничих показників. І 
йому це чудово вдається. Доказом є те, що в минулому році Олександра відзначено най-
вищою премією Ліги чемпіонів Агробізнесу Кернел.

Колектив підприємства «Хлібороб» (Кернел), односельці та пайовики Ком-

панії дякують Олександру Павловичу за відданість сільськогосподарській 

справі, за порядність, за те, що в такому непростому світі він залишається 

Людиною з великої літери.

Олександр Раснюк, Олександр Раснюк, 

тракторист-машиніст с/г виробництва на тракторист-машиніст с/г виробництва на 

підприємстві «Хлібороб» (Кернел)підприємстві «Хлібороб» (Кернел)

Представники підприємства «Вісла» (Кернел) Представники підприємства «Вісла» (Кернел) 

спілкуються зі своїми пайовиками — жителями спілкуються зі своїми пайовиками — жителями 

Новоселівської сільради (Арбузинський р-н, Новоселівської сільради (Арбузинський р-н, 

Миколаївська обл.)Миколаївська обл.)
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ
  ГОСПОДАРЮ НА ЗАМІТКУ

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 до-
машніх квітів були й залиша-
ються шкідники кімнатних 

рослин у ґрунті. Їх не так багато, але 
вони здатні завдати шкоди кореням 
рослин, а значить, і самій квітці в ці-
лому. Адже якщо корінь хворіє, то й 
та частина, яка знаходиться над зем-
лею, 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 погано, насамперед не-
обхідно перевірити саме ґрунт.

Розглянемо види шкідників до-
машніх рослин і розберемося, як 
убезпечити від них свої вазони. А та-
кож дізнаємося методи боротьби зі 
шкідливими комахами.

Мокриці

Цей вид тварин хоч і доводиться 
родичем креветкам і лангустам, але 
воліє жити в землі. А точніше, у вогкій 
землі. Вони не належать до особли-
во небезпечних шкідників кімнатних 
рослин, які можуть завестися у ґрун-
ті, але знати про них все-таки необ-
хідно. Мокриці віддають перевагу 
вологим місцям і ховаються в піддо-
нах горщиків. Даний вид шкідників 
має сіре забарвлення і плоске тільце 
з безліччю ніжок. Активні в нічний час 
доби. Можуть зашкодити рослинам, 
поїдаючи їхнє коріння. Однак великої 

шкоди Вашій рослині вони не запо-
діють, оскільки мокриць легко ви-
явити і знищити вручну. Якщо у Вас є 
рослини, що люблять частий полив, 
регулярно перевіряйте піддони гор-
щиків, мийте їх, не допускайте, щоб 
у них накопичувалася волога земля. 
Так Ви не дасте мокрицям розмно-
жуватися й завдати шкоди вашим 
квітам.

Павутинний кліщ

Ці шкідники кімнатних рослин, 
як і способи боротьби з ними, досить 
різноманітні. Комахи можуть завда-
ти шкоди не тільки корінню рослин. 
Деякі їхні види небезпечні для над-
ґрунтової частини квітки. Одним із 
таких шкідників є павутинний кліщ. 
Він небезпечний практично для всіх 
видів домашніх рослин, особливо 
якщо ви в теплу пору року виносите 
їх надвір. Присутність кліща можна 
помітити по павутині, простягнутій 
між листям. Шкідники поїдають листя 
зсередини, внаслідок чого воно втра-
чає колір і закручується всередину. 
Квіткові бутони, пошкоджені кліщем, 
можуть засохнути й опасти, так і не 
розпустившись. Павутинний кліщ ма-
сово нападає в жарку пору року, най-
краща профілактика від нього — це 
підтримка вологості, тому частіше 
обприскуйте рослини. Для знищення 
шкідників необхідний акарицидний 
розчин, який можна придбати у спеці-

БОРОТЬБА ЗI ШКIДНИКАМИ КIМНАТНИХ РОСЛИН

алізованому магазині. Після обробки 
обгорніть рослини поліетиленом. Так 
Ви захистите інші квіти від зараження 
і створите велику вологість, що при-
скорить загибель кліщів.

Ногохвостки 

Інша назва цих схожих на бліх 
комах — подури. Цей вид шкідни-
ків кімнатних рослин теж мешкає в 
землі. Розмножуються ногохвостки 
дуже швидко, особливо у вологому 
субстраті. Харчуються вони рос-
линними рештками, тому вигриза-
ють маленькі отвори на стеблах, що 
знаходяться біля самої землі, рідше 
— на коренях. Найбільшої шкоди 
ногохвостки завдають у вологу пору 
— восени, коли ріст рослин зупиня-
ється й вони нездатні боротися за 
життя. Якщо Ви вчасно помітили за-
раження, позбутися шкідників про-
сто. Потрібно засипати поверхню 
ґрунту золою або висушеним піском. 
Надзвичайно дієві так звані карто-
пляні пастки: розрізану навпіл сиру 
картоплину кладуть на землю зрізом 
вниз, а потім збирають комах, що 

залізли туди. Якщо зараження силь-
не, необхідно використовувати спе-
ціальні розчини для поливу. У такому 
разі потрібно проконсультуватися з 
фахівцем в магазині. А найкраще — 
ретельно вимийте горщик і повністю 
замініть землю.

Багатоніжки

Даний вид шкідників кімнат-
них рослин, що мешкають у ґрунті, 
дуже різноманітний. Вони утворю-
ють цілий зоологічний клас, до яко-
го входять різні комахи. Об’єднує їх 
одне — поїдаючи коріння рослин, 
багатоніжки не дають йому розви-
ватися. Багатоніжки мають змієпо-
дібну будову: їхнє тіло складається з 
кілець, а численні ніжки дуже важко 
помітити, настільки вони мініатюрні. 
Заразити ґрунт багатоніжками мож-
на двома способами. Або Ви купили 
неякісну землю (таке теж трапляєть-
ся), або використовували для по-
садки звичайний ґрунт з городу. Ви-
явити цих комах можна тільки під час 
пересадки. Якщо Ви помітили їх у 
землі, обов’язково змініть субстрат 

повністю, навіть коріння потрібно 
очистити від старої землі, оскільки 
в ній можуть залишитися яйця шкід-
ників, які з часом можуть нашкодити 
свіжому ґрунту.

Попелиця

Дуже поширений шкідник, але 
й виявити його легко. Попелиця не-
безпечна 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 посла-
блюється й перестає розвиватися. 
Якщо Ви вчасно виявили шкідників, 
боротися з ними нескладно, просто 
промийте рослину мильною водою, 
а потім чистою. Якщо ж попелиця 
вже ґрунтовно оселилася на квітці, 
її обробляють спеціальними розчи-
нами, такими як «Інта-вір», «Карате» 
або «Фас». Також можна застосува-
ти отрути рослинного походження: 
настій полину чи тютюну. Регулярна 
обробка допоможе вам уникнути 
атаки цих комах.

  ФОТОФАКТ 

У заході взяли участь селищний 
голова Микола Москаленко, 
заступник голови районної 

державної адміністрації  Василь 
Кравченко, головний редактор 
газети «Вісник Врадіївщини» Ана-
толій Швець. Компанію Кернел на 
засіданні круглого столу представ-
ляли керівник відділу соціальної 
політики Компанії у регіоні Людми-
ла  Андрійчук, заступник керівника 
відділу соціальної політики Любов 

Капелюшна, заступник керівни-
ка земельного відділу Олександр 
Макарук, фахівець із земельних та 
соціальних питань Марина Загарія. 
Присутні обговорили чимало важ-
ливих питань, зокрема процедуру 
надання фінансової допомоги з 
боку підприємства «Україна» (Кер-
нел) в рамках діючих соціальних 
програм, сплату податків до місце-
вих та державних бюджетів тощо. 
Також обговорено можливість спів-

фінансування Компанією проектів з 
утеплення сільських шкіл, встанов-
лення дитячого майданчика. Варто 
зауважити, що проведення подіб-
них заходів є традиційним для кер-
нелівців. А представники Компанії 
завжди відкриті до конструктивно-
го діалогу з сільськими громадами, 
місцевою владою та своїми орен-
додавцями, бо працюють прозоро, 
у межах чинних норм українського 
законодавства.

16 лютого у приміщенні 

Врадіївської селищної ради 

пройшла зустріч представників 

місцевої влади з керівництвом 

підприємства «Україна» (Кернел) —

орендаря тамтешніх земель.

НА ПРЯМОМУ ЗВ’ЯЗКУНА ПРЯМОМУ ЗВ’ЯЗКУ

Засідання круглого столу у Засідання круглого столу у 

Врадіївській селищній раді Врадіївській селищній раді 

(Миколаївська обл.)(Миколаївська обл.)

ВШАНУВАЛИ ВОЇНIВ-АФГАНЦIВВШАНУВАЛИ ВОЇНIВ-АФГАНЦIВ

Щороку представники 
компанії Кернел віта-
ють учасників війни в 

Афганістані. Цьогоріч привітальні 
листівки та корисні презенти від 
кернелівців отримали 45 воїнів-
інтернаціоналістів — жителів сіл 
Кіровоградської, Черкаської, Він-
ницької, Миколаївської областей. 
Для Кернел це вже стало доброю 
традицією. Хочемо ще раз под-
якувати цим мужнім чоловікам! 
Залишайтеся й надалі взірцями 
патріотизму! Учасники війни в Афганістані Учасники війни в Афганістані 

приймають вітання від приймають вітання від 

КернелКернел



Газета «У кожен двiр» № 5 (27).
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 № 59996

Пiдписано до друку 22.02.2018 р.
Загальний наклад 7250 прим.

У кожен

8 23 лютого 2018 року

ПОБУДУЙ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ!

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.

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:

МЕНЕДЖЕР СИСТЕМ ЯКОСТІ
м. Кропивницький

ЕЛЕКТРОМОНТЕР
м. Чорноморськ, Одеська обл.

ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
Полтавська, Хмельницька, Харківська, 
Черкаська, Одеська обл.

МЕНЕДЖЕР З ПОСТАЧАННЯ
м. Вовчанськ, Харківська обл.

СПЕЦІАЛІСТ З ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ
м. Київ

МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗЕРНОВИХ
м. Полтава

МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗЕРНОВИХ
м. Миколаїв

МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗЕРНОВИХ
м. Харків

МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗЕРНОВИХ
м. Одеса

ЕКОНОМІСТ
с. Велика Волига, Волинська обл.

АГРОНОМ-ДОСЛІДНИК
смт. Варва, Чернігівська обл.

АГРОНОМ-ДОСЛІДНИК
м. Пирятин, Полтавська 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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Податок
на додану

вартість

Єдиний
соціальний 

внесок

Військовий податок

Податок на
доходи

фізичних осіб

Податок на
нерухоме 
майно

Збір на
використання 
природних 
ресурсів

7%

БЮДЖЕТ

ЧОМУ ВАЖЛИВО ПЛАТИТИ ПОДАТКИ? 

Пенсіонерів

Малозабезпечені та 
багатодітні родини

Людей з обмеженими
фізичними
можливостями

Дітей-сиріт

Екологічний 
та земельний 
податок 

НА ЩО ВИТРАЧАЮТЬСЯ ПОДАТКИ?

Правоохоронні органи

Навчальні
заклади

(школи, садочки)

Медичні
установи

Заклади
культури

ПОДАТКИ
ДОЗВОЛЯЮТЬ
УТРИМУВАТИ

ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
ТОВ АФ «Хлібороб» (Кернел)

СТАРШИЙ ОХОРОННИК ГРУПИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ

(с. Наливайка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)
 Фізична підготовка, чоловіки віком 24-35 років.

НАЧАЛЬНИК ГАРАЖА 

(с. Клинове, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.) 
 Повна/неповна вища освіта. 
 Досвід роботи від 2 років на керівній посаді.

Контактна особа: Валентина Барабаш, тел.: (050) 305-44-60

СТОВ АФ «Україна» (Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ВИРОБНИЦТВА 

(Миколаївська обл., смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 59) 
 Досвід роботи від 1 року. 
 Наявність посвідчення тракториста. 
 Бажання працювати. 
 Відповідальність.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

(Миколаївська обл., смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 59)
 Досвід роботи від 1 року. 
 Наявність посвідчення водія з категоріями В, С та С1. 
 Бажання працювати. 
 Відповідальність.

Контактна особа: Людмила Лозован, тел.: (096) 077-20-60

ВIТАЄМО!
Колективи підприємств «Хлібороб» (Кернел) 

та «Урожай» (Кернел) вітають іменинників 
лютого — жителів сіл Голованівського району 

Кіровоградщини:

•3 лютого — Григорія Ісайовича Грицюка 
з с. Крутеньке;
•5 лютого — Галину Іванівну Пашенюк 
із с. Перегонівка;
•9 лютого — Аркадія Анатолійовича Кравцана 
з с. Клинове;
•14 лютого — Олесю Михайлівну Рябову 
з с. Молдовка;
•16 лютого — Ганну Іванівну Коноверську 
з с. Молдовка;
•20 лютого — Валентину Степанівну Погородню 
з с. Перегонівка;
•20 лютого — Валерія Володимировича 
Масельського з с. Наливайка;
•27 лютого — Зою Савівну Шатковську 
з с. Клинове.

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.

25 січня 65-річний ювілей завітав на поріг 
Євдокії Анатоліївни Волошиної з с. Ярошівка 

Катеринопільського району Черкаської області.

Добра, любові і підтримки,
Надійних друзів у житті!

Нехай надходять без затримки
Пакунки щастя золоті.

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

Удача часто хай заходить.
Хай збудуться ці всі слова!

З повагою,  односельці та колектив 
підприємства «Кочубій» (Кернел)

2 лютого 65-річчя відзначила 
Ганна Андріївна Корж із с. Вікторівка 
Маньківського району Черкащини.

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, односельці та колектив 
підприємства «Чорна Кам’янка» (Кернел)

Колектив підприємства «Агрофірма «Кочубій» 
(Кернел) вітає іменинників — жителів 

Новоархангельського району Кіровоградщини:

15 лютого — Надію Петрівну Коваленко 
з с. Кальниболота;
1 березня — Євдокію Дмитрівну Дяченко 
з с. Кальниболота;
9 березня — Галину Іванівну Стрижак 
із с. Кальниболота;
9 березня — Ольгу Максимівну Пироженко 
з с. Жеванівка;
17 березня — Лідію Іванівну Могилевську 
з с. Кальниболота;
20 березня — Анатолія Семеновича Албула 
з с. Кальниболота;
24 березня — Ольгу Григорівну Солопун 
із с. Кальниболота;
25 березня — Євдокію Артемівну Мельник 
із с. Жеванівка.

За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.

У цю прекрасну святкову 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.


