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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.

МЕДИЧНА СФЕРАМЕДИЧНА СФЕРА
У лютому 2018 року ЗАВДЯКИ 

ФІНАНСУВАННЮ ВІД КЕРНЕЛ 
ВЗЯТО СТАРТ ЧЕРГОВИХ 
ПРОЕКТІВ. Підприємство 

«Краснопавлівський КХП» (Кернел) 
спільно з БФ «Разом з Кернел» 
придбали для фельдшерсько-

акушерських пунктів сіл Шульське 
та Роздолля (Первомайський р-н, 

Харківська обл.) апарати УВЧ.

ФОТОФАКТФОТОФАКТ
Цікаво та радісно, 

а головне — смачно, з 
частуванням, піснями й 
танцями ВІДЗНАЧАЛИ 

МАСЛЯНУ ЖИТЕЛІ 
ХАРКІВЩИНИ. А допомогли 

їм в організації святкування 
підприємство 

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

СЛОВО ЗАСНОВНИКА
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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, кількість особистих селянських господарств в Україні становить:

Дорогi друзі!
Нарешті настала календарна вес-

на. Кожен з нас із нетерпінням чекає на 
теплі дні, сповнені сонцем та новими 
сподіваннями. Для мешканців сіл, як і 
для кернелівських аграріїв, прихід вес-
ни — це завжди пожвавлення, початок 
наполегливої праці, за якою скучили 
руки трудівників. Тому, користуючись 
нагодою, хотілося б побажати їм гарних 
результатів діяльності та прихильності 
погоди.

А поки давайте поговоримо про те, 
якими новинами та подіями запам’ятав-
ся березень мешканцям сіл Харківщи-
ни, Полтавщини, Черкащини, Київщини 
та Кіровоградщини, 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 — це запорука поповне-
ння місцевих бюджетів, а отже — мож-
ливість створювати гідні умови життя в 
українському селі. Про те, скільки по-
датків сплатили кернелівські агропід-
приємства регіону у 2017 році і як роз-
поділено ці кошти, читайте в номері.

Важливою для громад сіл Шуль-
ське та Роздолля (Первомайський р-н, 
Харківська обл.) стала фінансова під-
тримка від кернелівців. Мова йде про 
придбання сучасних апаратів УВЧ для 
фельдшерсько-акушерських пунктів 
вказаних сіл. Тепер за допомогою ново-
го обладнання тутешні мешканці отри-
муватимуть  фізіотерапевтичні проце-
дури за місцем проживання. Крім того, 
підприємство «Аршиця» (Кернел) виді-
лило кошти на проведення поточного 
ремонту в фельдшерсько-акушерсько-
му пункті с. Морози (Кобеляцький р-н, 
Полтавська обл.).

Компанія вкотре надала підтримку 
освітнім установам. Йдеться про вста-
новлення дверей у школі с. Старовірівка 
(Нововодолазький р-н, Харківська обл.) 
та про виділення коштів для покращен-
ня харчування учнів школи с. Броварки 
(Глобинський р-н, Полтавська обл.).

Також на адресу редакції надійшли 
листи від вдячних жителів підопічних 
територій Кернел — настоятеля Свято-
Успенської церкви с. Старі Санжари (Но-
восанжарський р-н, Полтавська обл.) та 
директора  Будинку культури с. Макси-
мівка (Кременчуцький р-н, Полтавсь-
ка обл.). У них вони дякують кернелівцям 
за кошти на ремонт храму та придбання 
акустичної системи. Щоразу, перечиту-
ючи такі листи, розумієш, що Компанія 
дійсно втілює в життя  добрі справи на 
благо розвитку населених пунктів, є по-
мічником у вирішенні багатьох проблем 
українців.

Разом з Кернел громади сіл Харків-
щини відзначили Масляну, а мешканці 
сіл Лубенського району Полтавщини 
боролися зі сніговими заметами. Світ-
лини з цих подій  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!

Добра та весняного настрою!

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 добросовісна сплата податків 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 покращення рівня благоустрою та інфраструктури сіл. Тому логічно, що сільські громади повинні 

бути зацікавлені у присутності такого потужного інвестора, як Кернел.

У 2017 РОЦІ ПІДПРИЄМСТВА КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ У ПОЛТАВСЬКІЙ, ХАРКІВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ, 

КІРОВОГРАДСЬКІЙ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ СПЛАТИЛИ ПОНАД 413 МЛН ГРН ПОДАТКІВ

Полтавська обл.

191 млн 

703 тис. грн

ЗАГАЛЬНА 
СУМА ПОДАТКІВ 

413 млн 
681 тис. грн 

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ ОДЕРЖАВ 

115 млн 439 тис. грн

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ОТРИМАЛИ 

298 млн 242 тис. грн

 
На початок 

2018 року

Для порівняння: 

на 1 березня 2017 року

Кількість господарств, тис. 4031,7 4075,2

Площа земельних ділянок, тис. га 6158,2 6268,0

у тому числі з цільовим призначенням

для будівництва й обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд

793,3 799,7

для ведення особистого селянського господарства 2551,3 2580,9

для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва

2799,3 2818,9

з них узятих в оренду 338,5 330,2

Обсяг податкових надходжень залежить від кількості земельних ділянок, які орендують агропідприємства Компанії.

Харківська обл.

58 млн 

861 тис. грн

Черкаська обл.

105 млн 

677 тис. грн

Київська обл.

584 тис. грн

Кіровоградська обл.

56 млн 

856 тис. грн
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  АКТУАЛЬНО

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.

ПРОДУКТ «ВIД НАСЕЛЕННЯ»: 
РИЗИКИ Й 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 розви-
ток людини. Користь цього цінного 
продукту не раз була доведена. Нам 
лишається тільки дбати про своє 
здоров’я, вживаючи цей продукт. 
Як стверджують учені, ризик таких 
захворювань, 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 

  МОЛОЧНА ГАЛУЗЬ

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 мо-
локо, передбачено перехідний пері-
од 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 коо-
перативів, у чому, приміром, Черка-
щина 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 ви-
робництво високоякісного продукту 
і, вклавши кошти, продавати його 
дорожче. Хтось пропонує створю-
вати групи, які працюватимуть із 
районними та обласними радами 
щодо надання коштів з бюджету на 
створення «холодного ланцюжка». 
Десь міркують над можливим ство-
ренням накопичувача-холодиль-
ника.
Словом, зміни у молочній галузі 

вже стукають у двері. З
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  ФОТОФАКТ ДОВIДКА

КЕРНЕЛ — провідний і найбільший 
в Україні виробник та експортер 
соняшникової олії, ключовий по-
стачальник сільськогосподарської 
продукції з регіону Чорномор-
ського басейну на світові ринки. 
Кернел щороку підтверджує без-
заперечне лідерство в усіх на-
прямках діяльності у регіонах при-
сутності та глобальних рейтингах. 
Протягом 10 років акції Компанії 
торгуються на Варшавській фон-
довій біржі. У 2011-му IPO Кернел 
було визнано найкращим у країнах 
Центральної та Східної Європи 
за всю історію цієї біржі. З року 
в рік Компанія лідирує в рейтин-
гах найкращих роботодавців. У 
2016-му Кернел визнано найбільш 
прозорою Компанією галузі АПК 
відповідно до Індексу прозорос-
ті найбільших компаній в Україні. 
У 2017 році Кернел успішно дебю-
тував на ринку євробондів, роз-
містивши на Ірландській фондовій 
біржі п’ятирічні облігації. На частку 
Кернел припадає близько 8% сві-
тового виробництва соняшникової 
олії. Торговельнi марки Компанії: 
«Щедрий дар», «Стожар», «Чумак 
Домашня», «Чумак Золота». Свою 
продукцію Кернел постачає у понад 
60 країн світу, серед основних рин-
ків збуту — Індія, країни Євросою-
зу, Єгипет і Туреччина. Переробні 
потужності Кернел становлять 
3,5 млн тонн насіння соняшника 
на рік. Iз 2010 року Кернел актив-
но розвиває аграрний напрямок 
дiяльностi — сiльгоспвиробни-
цтво. Щороку Кернел постачає 
на міжнародні ринки приблизно 
5 млн тонн кукурудзи, пшениці, 
ячменю, сої та ріпаку, закуповую-
чи сільгосппродукцію у більш ніж 
п’яти тисяч виробників, а також ви-
рощуючи власну продукцію на по-
над 600 тис. га землі. Спiльно з ви-
робничою дiяльнiстю проводиться 
тiсна спiвпраця з громадами сiл i 
малих мiст на територiї присутностi 
агропiдприємств Кернел. Основне 
завдання — фiнансово-матерiаль-
на 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 Полтавській 
області Компанія обробляє зем-
лі в Оржицькому, Лубенському, 
Пирятинському, Гребінківському, 
Глобинському, Кременчуцькому 
районах та представлена підпри-
ємствами «Вишневе-Агро» (Кер-
нел), «Юнігрейн-Агро» (Кернел). 
У Новосанжарському, Кобеляць-
кому, Кременчуцькому, Козель-
щинському районах Полтавщини 
працює підприємство «Аршиця» 
(Кернел). У Решетилівському та Се-
менівському — «Говтва» (Кернел). 
У Зіньківському, Котелевському, 
Чутівському — «Україна» (Кернел). 
У Драбівському та Золотонісько-
му районах Черкащини, а також у 
Яготинському районі Київської об-
ласті інтереси Кернел представляє 
підприємство «Придніпровський 
край». У Чигиринському районі 
Черкащини та Світловодському 
районі Кіровоградщини працює 
підприємство «Кам’янка» (Кернел).
Що стосується Харківської області, 
то тут компанію Кернел представ-
ляють: підприємство «Мрія» (Кер-
нел), що працює в Лозівському, 
Сахновщинському, Кегичівському, 
Нововодолазькому, Красноград-
ському та Валківському районах, 
«Краснопавлівський КХП» (Кер-
нел), що орендує землі в Лозів-
ському, Первомайському, Сах-
новщинському та Балаклійському 
районах, а також підприємство 
«Україна» (Кернел), що обробляє 
паї в Шевченківському районі об-
ласті. На вказані підопічні території 
поширюються й соціальні програ-
ми Благодійного фонду.

Щомісяця на адресу нашої редакції приходить безліч листів від вдячних жителів 

підопічних територій компанії Кернел — керівників соціальних установ, очільників 

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

Компанії дійсно роблять добрі справи на благо розвитку населених пунктів, є 

помічниками у вирішенні багатьох проблем українців.
З ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИЗ ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИ

ДЯКУЄМО ЗА ЛЮДЯНIСТЬ 
I ДОБРОТУ!

«У 2009 році за ініціативи громади на території Старосанжарської сіль-
ської ради розпочато будівництво Свято-Успенської церкви. У жовтні 
2015-го храм було освячено. Відтоді тут проходять богослужіння, а селя-
ни отримали місце для молитви та спілкування з Господом. За всі ці роки 
Божу обитель підтримували чимало спонсорів і благодійників, у тому 
числі підприємство «Аршиця» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Числен-
ні пожертви на храм спрямовували прихожани. Як то кажуть, з миру по 
нитці. Наразі ми завершуємо внутрішній розпис храму. І тут не обійшлося 
без спонсорської підтримки. Кернел також допомагає у цьому процесі.  
Дякуємо всім нашим помічникам за небайдужість. За те, що у такому 
непростому світі вони розуміють важливість віри та існування церкви в 
сільській місцевості. Нехай береже нас всіх Господь!»

З повагою, отець Василь, настоятель Свято-Успенської церкви 

с. Старі Санжари (Новосанжарський р-н, Полтавська обл.)

ПIДТРИМКА СIЛЬСЬКОГО 
БУДИНКУ КУЛЬТУРИ!

«Коли в селі працює культурний осередок — село живе! Тим паче коли до 
сільської художньої самодіяльності долучаються чимало жителів як молод-
шого, так і більш поважного віку. У нас усе відбувається саме так. Сьогодні 
учасниками колективів, які діють при Будинку культури, є близько 60 осіб. 
Не менш як два рази на місяць ми організовуємо різноманітні свята й захо-
ди. Нещодавно громада отримала чудовий подарунок від компанії Кернел 
та БФ «Разом з Кернел» — сучасну акустичну систему, яка, без перебіль-
шення, покращить роботу закладу, полегшить проведення репетицій і свят-
кувань. Ми вдячні аграріям за таку ініціативу. Крім того, раніше кернелівці 
допомогли у придбанні сценічного вбрання — вишиванок (чоловічих, жіно-
чих, дитячих), у яких ми з  гордістю виходимо на сцену, а також представля-
ємо рідне село на районних конкурсах».

З повагою, Юлія Семенченко, директор Будинку культури 

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

ЯК НА ХАРКIВЩИНI 
МАСЛЯНУ 

ВIДЗНАЧАЛИ
Масляна — це останній тиждень перед 

Великим постом, тому в народі вважається, 
що його треба провести весело. А ще це свято 
зустрічі весни й прощання з зимою. Цікаво та 
радісно, а головне — смачно, з частуванням, 
піснями й танцями Масляну відзначали жи-
телі Харківщини. А допомогли їм в організації 
святкування підприємство «Мрія» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел». До речі, для кернелів-
ців це вже стало гарною традицією. Цьогоріч 
Компанія спрямувала кошти на проведення 
святкового дійства в селах Лебедівка, Крас-
ноярка (Сахновщинський р-н), Петрівка та Ки-
рилівка (Красноградський р-н). До Вашої ува-
ги — яскраві світлини з відзначення Масляної 
разом з Кернел.

РЯТУВАЛИ СЕЛА 
ЛУБЕНЩИНИ ВIД НЕГОДИ

Початок березня приніс українцям несподіваний 
сюрприз. Чимало областей засипало снігом, кілька 
діб вирували заметілі зі шквальним вітром. Зачепи-
ла негода й села Полтавщини та  Харківщини. Техні-
ка агропідприємств Кернел допомагала мешканцям 
підопічних населених пунктів рятуватися від стихії, 
звільняла від заметів вулиці та шляхи комунального 
значення для того, щоб селами міг курсувати авто-
транспорт, карети швидкої допомоги тощо. На адре-
су нашої редакції надійшов фоторепортаж про те, як 
силами підприємства «Юнігрейн-Агро» (Кернел) та 
його працівників (зокрема тракториста Миколи Легу-
ша) в селах Михнівці, П’ятигірці, В’язівок Лубенського 
району Полтавщини розчищалися дороги. Громади 
вказаних сіл щиро вдячні Керівництву підприємства 
та особисто Миколі Петровичу за якісно та оператив-
но проведені роботи.

Відзначення Масляної у селах Харківської Відзначення Масляної у селах Харківської 

області. Святкування пройшло за фінансової області. Святкування пройшло за фінансової 

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

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

Тракторист підприємства Тракторист підприємства 

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

Микола Легуш під час Микола Легуш під час 

розчистки снігових заметів розчистки снігових заметів 

у селах Лубенщини у селах Лубенщини 

(Полтавська обл.)(Полтавська обл.)
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  ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!

СУМЛIННА СПЛАТА ПОДАТКIВ – 
ЗАПОРУКА ДОБРОБУТУ ГРОМАД

Для компанії Кернел сумлінна сплата податків 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 добросовісна сплата податків у аграрному секторі — це запорука стабільного розвитку сільських територій, адже левова 

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

у яких кернелівці орендують земельні наділи. Тому логічно, що сільські громади повинні бути зацікавлені у присутності такого 

потужного інвестора, як Кернел.

За підсумками 2017 року аграрні підприємства Ком-
панії, які працюють у селах Полтавської, Харківсь-
кої, Черкаської, Кіровоградської та Київської обла-

стей, сплатили понад 413 млн грн податків. З них 298 млн 
242 тис. грн отримали місцеві скарбниці, 115 млн 439 тис. 
грн — державний бюджет.

До державної скарбниці сплачувався єдиний соціаль-
ний внесок (ЄСВ), податок на додану вартість, а також вій-

ськовий збір з орендної та заробітної плати. До місцевих 
бюджетів районів та сіл перераховувався податок з оренд-
ної плати за земельні паї, із заробітної плати працівників, 
єдиний податок 4-ї групи (з кількості оброблювальної зем-
лі), екологічний податок, рентна плата за надрокористу-
вання тощо.

Зауважимо, що, окрім сумлінної сплати податків, аг-
ропідприємства Кернел спільно з БФ «Разом з Кернел» 

успішно реалізовують соціальні програми, спрямовані на 
розвиток сільських територіальних громад. Мова йде про 
фінансування важливих проектів з покращення рівня осві-
ти, медицини, культури, спорту, ремонту сільських доріг, 
водогонів, вуличного освітлення. Торік Кернел інвестував у 
соціальну сферу сіл Полтавщини, Харківщини, Кіровоград-
щини, Черкащини та Київщини 12 млн 820 тис. грн. У рам-
ках всієї Компанії ця цифра сягнула 27 млн грн.

ОЗНАЙОМИТИСЯ З ТИМ, СКІЛЬКИ ПОДАТКОВИХ КОШТІВ ВІД КЕРНЕЛ ОТРИМАЛИ МІСЦЕВІ СКАРБНИЦІ, 

ВИ МОЖЕТЕ ЗАВДЯКИ СПЕЦІАЛЬНО ПІДГОТОВЛЕНІЙ ІНФОГРАФІЦІ:

ЗАГАЛЬНА СУМА ПОДАТКІВ 

413 млн 681 тис. грн

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ ОТРИМАВ 

115 млн 439 тис. грн

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ОДЕРЖАЛИ 

298 млн 242 тис. грн

Луганськ

Донецьк

Запоріжжя

Херсон

Сімферополь

Миколаїв
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У 2017 РОЦI АГРОПIДПРИЄМСТВА КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ У ПОЛТАВСЬКIЙ, ХАРКIВСЬКIЙ, ЧЕРКАСЬКIЙ, 
КIРОВОГРАДСЬКIЙ ТА КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТЯХ СПЛАТИЛИ ПОНАД 413 МЛН ГРН ПОДАТКIВ

Обсяг податкових надходжень залежить від кількості земельних 

ділянок, які орендують агропідприємства Компанії.

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСТЬ

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ 141 млн 229 тис. грн

Глобинський р-н 7 млн 322 тис. грн

Гадяцький р-н 1 млн 67 тис. грн

Гребінківський р-н 8 млн 230 тис. грн

Зіньківський р-н 3 млн 815 тис. грн

Карлівський р-н 222 тис. грн

Кобеляцький р-н 8 млн 157 тис. грн

Козельщинський р-н 1 млн 568 тис. грн

Котелевський р-н 1 млн 609 тис. грн

Кременчуцький р-н 9 млн 676 тис. грн

Лубенський р-н 15 млн 404 тис. грн

Новосанжарський р-н 16 млн 859 тис. грн

Оржицький р-н 29 млн 934 тис. грн

Пирятинський р-н 10 млн 698 тис. грн

Решетилівський р-н 12 млн 403 тис. грн

Семенівський р-н 5 млн 488 тис. грн

Чорнухинський р-н 7 млн 410 тис. грн

Чутівський р-н 1 млн 367 тис. грн

ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ 42 млн 370 тис. грн

Балаклейський р-н 539 тис. грн

Богодухівський р-н 452 тис. грн

Красноградський р-н 8 млн 598 тис. грн

Кегичівський р-н 2 млн 831 тис. грн

Лозівський р-н 13 млн 602 тис. грн

Нововодолазький р-н 457 тис. грн

Первомайський р-н 3 млн 774 тис. грн

Сахновщинський р-н 10 млн 481 тис. грн

Шевченківський р-н 1 млн 636 тис. грн

КИЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ 584 тис. грн

Яготинський р-н 584 тис. грн

ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСТЬ

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ 77 млн 474 тис. грн

Драбівський р-н 24 млн 995 тис. грн

Золотоніський р-н 23 млн 76 тис. грн

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

Чигиринський р-н 1 млн 829 тис. грн

Чорнобаївський р-н 17 тис. грн

КІРОВОГРАДСЬКА  ОБЛАСТЬ

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ 36 млн 585 тис. грн

Голованівський р-н 27 млн 830 тис. грн

Новоархангельський р-н 2 млн 812 тис. грн

Світловодський р-н 5 млн 943 тис. грн
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  МЕДИЧНА СФЕРА

НА ВАРТI 
ЗДОРОВ’Я
Медична сфера українських сіл потребує 

всебічної підтримки. Окрім дефіциту кадрів, 

тут у більшості випадків залишаються 

невирішеними питання забезпечення 

медичним обладнанням, ліками, а також 

створення комфортних умов для надання 

якісних послуг пацієнтам. Значну підтримку 

заклади охорони здоров’я українських сіл 

одержують від агропідприємств компанії 

Кернел та БФ «Разом з Кернел». За останні 

роки кернелівці виділили понад 4 млн грн 

на вирішення важливих питань сільських 

медичних закладів.

У лютому 2018 року завдяки фінансуван-
ню від Кернел взято старт чергових проектів. 
Підприємство «Краснопавлівський КХП» (Кер-
нел) спільно з БФ «Разом з Кернел» придбали 
для фельдшерсько-акушерських пунктів сіл 
Шульське та Роздолля (Первомайський р-н, 
Харківська обл.) апарати УВЧ. Підприємство 
«Аршиця» (Кернел) спрямувало фінанси на 
проведення поточного ремонту в фельдшер-
сько-акушерському пункті с. Морози (Кобе-
ляцький р-н, Полтавська обл.). Бюджет витрат 
Компанії склав 105 тис. грн.

Олександр Різник, 
голова Роздольської сільради

«З підприємством «Краснопавлівський КХП» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» ми маємо 
плідний досвід співпраці. Компанія підтри-

мує соціальну сферу та благоустрій наших 
сіл. Приємно, що кернелівці оперативно від-
реагували на чергову потребу — придбання 
пристроїв УВЧ для сільських ФАПів. Адже 
за допомогою цього сучасного обладнання 
мешканці сільради матимуть змогу отриму-
вати фізіотерапевтичні процедури за місцем 
проживання. Не потрібно буде їхати до рай-
центру, а це для пацієнтів, які здебільшого 
є пенсіонерами, важливий момент. Додам, 
що раніше Кернел фінансував встановлен-
ня вхідних дверей у цих установах. А ще —
спрямовував кошти на придбання меблів 
для ФАПу с. Шульське. Тому я щиро вдяч-
ний аграріям за те, що турбуються про сфе-
ру охорони здоров’я на селі. Окрему подяку 
хочу висловити за оперативну допомогу в 
подоланні наслідків негоди, яка обрушилася 

на наш регіон. Заметілі могли завдати чи-
мало шкоди, паралізувати життя села, про-
те цього не сталося. Компанія допомогла у 
розчистці доріг. Тут відзначу роботу трак-
ториста підприємства «Краснопавлівський 
КХП» (Кернел) Костянтина Слюсаренка, який 
два дні поспіль з самого ранку до пізньої ночі 
прибирав снігові замети».

Наталія Синяговська,
голова Озерянської сільради

«Приміщення фельдшерсько-акушерського 
пункту с. Морози збудоване десятки років 
тому. Сільська влада за підтримки спонсорів 
та благодійників докладає максимум зусиль, 
щоб створити тут комфортні умови для паці-
єнтів та, не зважаючи ні на що, не допустити 
закриття закладу. Адже сьогодні установа 

обслуговує близько 400 осіб — жителів трьох 
сіл. Два роки тому за сільського та районно-
го фінансування у ФАПі пройшов капітальний 
ремонт даху. Цьогоріч вирішено продовжити 
процес реконструкції та провести поточний 
ремонт — встановити сучасні вікна та двері, 
відремонтувати систему обігріву тощо. Окрім 
сільського бюджету до проекту вже долучи-
лися аграрії підприємства «Аршиця» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел», направивши 45 тис. 
грн на проведення необхідних робіт. За що 
дуже дякую кернелівцям. Також, користую-
чись нагодою, висловлюю подяку за допо-
могу у розчистці доріг від снігу, за те, що не 
залишилися осторонь проблеми, допомогли 
рятувати села від снігового полону. До речі, 
техніка Компанії розчищала навіть дороги об-
ласного значення».

  НАВЧАЛЬНИЙ ПРОСТІР

Представники підприємства Представники підприємства 

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

вручають апарати УВЧ для фельдшерсько-акушерських вручають апарати УВЧ для фельдшерсько-акушерських 

пунктів сіл Шульське та Роздолля пунктів сіл Шульське та Роздолля 

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

НА ЧАСI – ПIДТРИМКА СIЛЬСЬКОЇ ОСВIТИ
Фактично в кожному номері газети ми розповідаємо про проекти, які реалізуються за фінансового 

сприяння агропідприємств компанії Кернел та Благодійного фонду «Разом з Кернел» з метою 

покращення умов навчання та виховання дітей у школах підопічних сіл. Сьогодні пропонуємо 

Вашій увазі чергову порцію добрих справ, зроблених з думкою про наших дітей. Мова піде 

про встановлення дверей у школі с. Старовірівка (Нововодолазький р-н, Харківська обл.) та 

про виділення коштів для покращення харчування учнів школи с. Броварки (Глобинський р-н, 

Полтавська обл.). Подробиці — в коментарях.

Олена Соловйова, директор Старо-
вірівської ЗОШ

«Довгий час наш заклад не міг ви-
рішити проблему зі станом две-
рей аварійного виходу. За кілька 
десятиліть конструкція стала не-
придатною для використання. Та й 
естетичний вигляд давно втратила. 
Замінити її на нову, металопласти-
кову нам вдалося завдяки коштам 
від підприємства «Мрія» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел». На це 
було витрачено майже 12 тис. грн. 
Ми дуже вдячні кернелівцям за до-
помогу. А ще — за чимало інших 
корисних справ, зокрема за орга-
нізацію екскурсій для наших учнів, 
за щорічні привітання з новорічни-

ми святами, Днем знань. Крім того, 
свого часу аграрії презентували 
закладу телевізор. Ми завжди раді 
бачити представників цієї Компа-
нії на своєму порозі, тому що вони 
справді дбають про наших дітей».

Світлана Семенченко, директор 
Броварківської ЗОШ

«Уже другий рік поспіль ми з підпри-
ємством «Юнігрейн-Агро» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» реалізову-
ємо важливий проект. Йдеться про 
здешевлення харчування для учнів 
середніх і старших класів та групи 
продовженого дня. Справа в тому, 
що дітей молодших класів та піль-
гову категорію ми годуємо коштом 
сільського бюджету. Решта учнів 

харчується за гроші батьків. І для 
того, щоб зробити цей процес по-
сильним для сімейних бюджетів, 
ми уклали трьохсторонню угоду між 
навчальним закладом, місцевою 
торговельною мережею та Кернел. 
Компанія перераховує відповід-
ну суму на рахунок торговельної 
мережі, а наша школа бере на цю 
суму потрібні продукти харчування. 
Вважаю, що це гарна практика. І 
така схема знадобилася багатьом 
сільським школам. Дякуємо кер-
нелівцям за підтримку. Додам, що 
раніше Компанія спрямовувала 
кошти на поточні ремонти примі-
щення школи, на придбання парт, 
презентувала діткам подарунки до 
Нового року, Дня знань тощо».

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

та БФ «Разом з Кернел» реалізовано проект та БФ «Разом з Кернел» реалізовано проект 

із заміни дверей у школі с. Старовірівка із заміни дверей у школі с. Старовірівка 

(Нововодолазький р-н, Харківська обл.)(Нововодолазький р-н, Харківська обл.)
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Микола Петрович ДоброновськийМикола Петрович Доброновський  
 Посада:Посада:  водій автотранспортних засобів на підприємстві водій автотранспортних засобів на підприємстві 

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

 Стаж роботи в Компанії: Стаж роботи в Компанії: понад 10 роківпонад 10 років

«Професія водія подобалася ще з юних літ. Пам’ятаю, як ми до-
помагали в колгоспі возити зерно на тік. Після школи я вже добре 

знав, ким стану в дорослому житті. Закінчив автошколу в Лозовій, а 
практику проходив аж у Москві. Потім була служба в армії й повер-

нення на роботу в рідний колгосп. Після розпаду колгоспної системи 
трудився в новоствореному КХП, який у 2007 році ввійшов до складу 

Кернел. Спочатку був механізатором. Коли з’явилася можливість пере-
сісти на вантажопасажирський транспорт, з радістю скористався нею. На-

разі займаюся розвозкою змін механізаторів на поля, підвожу харчування для 
робітників під час польових робіт. Інколи бувають такі дні, що наїжджаєш понад 500 км. Але мені це, як то 
кажуть, у задоволення. Хочу наголосити й на тому, що з часу нашого приєднання до Кернел сталося чимало 
позитивних змін. Зокрема, значно підвищилася мотивація співробітників, покращилося ставлення Керівни-
цтва, згуртувався колектив. Вважаю, що якщо людина прагне вчитися, здобувати нові навики, примножува-
ти свій багаж знань, то вона обов’язково досягне успіху у справі, якою займається».

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛКАР’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. 

ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ

Ольга Василівна ЦебегейОльга Василівна Цебегей  
 Посада:Посада:  бухгалтер на підприємстві бухгалтер на підприємстві 

«Придніпровський край» (Кернел)«Придніпровський край» (Кернел)

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: 6 років 6 років

«Майже 15 років я працюю на цьому господарстві. За цей час стало-
ся чимало реорганізацій та змін, у тому числі й приєднання підпри-

ємства до компанії Кернел — лідера агропромислового комплек-
су нашої країни. Що стосується роботи, то починала я з оператора 

комп’ютерного набору, потім займалася первинним обліком доку-
ментів. Наразі працюю бухгалтером на ділянці обліку запасних частин 

(прихід, переміщення тощо). Як на мене, головне в цій справі — точність 
та уважність, бо коли сходитимуться цифри, буде й результат. Дуже подо-

баються умови праці й ті інноваційні підходи, які використовуються у Кернел. Це ж 
стосується й використання сучасних бухгалтерських програм. Переконана, що найбільший успіх у житті — це 
здорова та дружня родина. Це коли ти із задоволенням йдеш на роботу, з натхненням виконуєш всі постав-
лені завдання, бо розумієш, що саме цим приносиш користь людям та своїй Компанії».

Микола Миколайович ЩочкаМикола Миколайович Щочка  
 Посада:Посада:  водій паливозаправника на підприємстві водій паливозаправника на підприємстві 

«Говтва» (Кернел)«Говтва» (Кернел)

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: 9 років 9 років

«У моєму житті було чимало професій. Проте завжди подобалося 
керувати транспортом. Вісім років пропрацював водієм вантажів-

ки, на якій вивозив зерно з полів Кернел на токи. А рік тому пересів 
на паливозаправник. Тепер моя відповідальність — оперативна за-

правка великогабаритної техніки (тракторів, комбайнів), яка працює 
під час посіву, підживлення, збору урожаю тощо. Бувають такі дні, що 

проїжджаєш до 400 км за добу. А важливо ж не лише їхати, а робити це 
якісно, не порушуючи правил, відповідаючи за безпеку інших учасників до-

рожнього руху, пішоходів тощо. Це головний принцип, якого я дотримуюся в роботі. 
Вважаю, що якщо праця надихає, то це дійсно твоя стихія. Хочу звернутися до всіх із закликом прагнути 
жити, берегти сім’ю, любити людей і справу, якою займаєшся».

СТОВ «Вишневе-Агро» (Кернел) 

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА
(Лубенський, Оржицький, Пирятинський р-ни, 

Полтавська обл.)
 Наявність посвідчення тракториста різних категорій.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
(на вітчизняну та імпортну техніку)

(Лубенський, Оржицький, Пирятинський р-ни, 
Полтавська обл.)

 Наявність посвідчення водія (категорії C, D, E).

МАШИНІСТ-КРАНІВНИК (автокранівник)
(Лубенський, Оржицький, Пирятинський р-ни, 

Полтавська обл.)
 Наявність посвідчення машиніста крана 

(автокранівника).

ЕЛЕКТРИК ДІЛЬНИЦІ
(Лубенський, Оржицький, Пирятинський р-ни, 

Полтавська обл.)
 Наявність відповідного посвідчення.
 Досвід роботи на аналогічній посаді.

Контактна особа: Маргарита Куцурук, 

   тел.: (067) 513-32-92; (067) 511-95-01

ТОВ «Юнігрейн-Агро» (Кернел) 

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА
(Семенівський, Лубенський, Глобинський р-ни, 

Полтавська обл.)
 Наявність посвідчення тракториста різних категорій.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
(на вітчизняну та імпортну техніку)

(Семенівський, Лубенський, Глобинський р-ни, 
Полтавська обл.)

 Наявність посвідчення водія (категорії C, D, E).

МАШИНІСТ-КРАНІВНИК (автокранівник)
(Семенівський, Лубенський, Глобинський р-ни, 

Полтавська обл.)
 Наявність посвідчення машиніста крана 

(автокранівника).

Контактна особа: Маргарита Куцурук, 

   тел.: (067) 513-32-92 ; (067) 511-95-01

СТОВ «Придніпровський край» (Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА
(смт Драбів, Драбівський р-н; с. Вознесенське, 

Золотоніський р-н, Черкаська обл.; с. Фарбоване, 
Яготинський р-н, Київська обл.)

 Наявність посвідчення тракториста різних категорій.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
(на вітчизняну та імпортну техніку)

(смт Драбів, Драбівський р-н; с. Вознесенське, 
Золотоніський р-н, Черкаська обл.; с. Фарбоване, 

Яготинський р-н, Київська обл.)
 Наявність посвідчення водія (категорії C, D, E).

МАШИНІСТ-КРАНІВНИК (автокранівник)
(смт Драбів, Драбівський р-н; с. Вознесенське, 

Золотоніський р-н, Черкаська обл.; с. Фарбоване, 
Яготинський р-н, Київська обл.)

 Наявність посвідчення машиніста крана 
(автокранівника).

ЕЛЕКТРИК ДІЛЬНИЦІ
(смт Драбів, Драбівський р-н; с. Вознесенське, 

Золотоніський р-н, Черкаська обл.)
 Наявність відповідного посвідчення.
 Досвід роботи на аналогічній впосаді.

Контактна особа: Маргарита Куцурук, 

   тел.: (067) 513-32-92; (067) 511-95-01

ПРАТ «Краснопавлівський КХП» (Кернел) 

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА
(смт Краснопавлівка, Лозівський р-н, Харківська обл.)
 Наявність посвідчення тракториста категорії В1.
 Досвід роботи.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
(смт Краснопавлівка, Лозівський р-н, Харківська обл.)
 Наявність посвідчення водія (категорії C, D, E).
 Досвід роботи від 1 року.

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

СТОВ «Мрія» (Кернел) 

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА
(м. Лозова, Харківська обл.)

 Наявність посвідчення тракториста категорії В1.
 Досвід роботи.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
(м. Лозова, Харківська обл.)

 Наявність посвідчення водія (категорії C, D, E).
 Досвід роботи від 1 року.

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

  ГОСПОДАРЮ НА ЗАМІТКУ

ЯК ЗДОЛАТИ ЦВIЛЬ 
В ОСЕЛI?

Чорно-зелені розводи або плями плісняви 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 проти плісняви

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.

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.
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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

ВIТАЄМО!
Колектив підприємства АФ «Кам’янка» (Кернел) вітає 

іменинників березня — жителів Світловодського 
району Кіровоградської області:

• 4 березня — АНТОНІНУ ВОЛОДИМИРІВНУ 
ПОНОМАРЕНКО;
• 11 березня — АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА ЧЕРКАСА;
• 13 березня — МАРІЮ ГОРДІЇВНУ ДАЦЕНКО;
• 19 березня — КАТЕРИНУ ГРИГОРІВНУ ОЛІЙНИК;
• 21 березня — ВАЛЕНТИНУ МИКОЛАЇВНУ ШИМАН;
• 29 березня — ВІРУ ІВАНІВНУ КОРФ.

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

У цю прекрасну весняну  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.

Колективи підприємств «Краснопавлівський КХП» 
(Кернел), «Мрія» (Кернел) та «Україна» (Кернел) 

вітають іменинників березня — жителів сіл 
Харківщини:

• 6 березня — МИКОЛУ ВОЛОДИМИРОВИЧА, 
КОЖУШНОГО з с. Бессарабівка;
• 9 березня — АНАТОЛІЯ ЯКИМОВИЧА КОВАЛЯ 
з с. Бессарабівка;
• 14 березня — НІНУ ІВАНІВНУ ХАЗЯЇНОВУ
з с. Веселе;
• 16 березня — ЛЮБОВ ІВАНІВНУ НАЗАРЕНКО
з с. Орільське;
• 21 березня — ТЕТЯНУ ВІКТОРІВНУ РАТІЙ 
із с. Троїцьке.

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!

Колектив підприємства «Вишневе-Агро» (Кернел) 

вітає іменинників березня — 

жителів сіл Полтавської області:

• 1 березня — ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА 

БРАШОВАНА, с. Вишневе, Оржицький р-н;

• 2 березня — АНАТОЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА 

КРАВЧЕНКА, с. Почаївка, Гребінківський р-н;

• 2 березня — НАДІЮ ОЛЕКСІЇВНУ БОНДАРЕНКО, 

с. Почаївка, Гребінківський р-н;

• 5 березня — СЕРГІЯ КОСТЯНТИНОВИЧА ДУРДУ, 

с. Чевельча, Оржицький р-н;

• 9 березня — РАЇСУ ІВАНІВНУ ПОТОРІЙ, 

с. Чевельча, Оржицький р-н;

• 10 березня — ОЛЕНУ ВАСИЛІВНУ СІРЕНКО, 

с. Чевельча, Оржицький р-н;

• 12 березня — ВАСИЛЯ ПИЛИПОВИЧА РЯБЧИЧА, 

с. Чевельча, Оржицький р-н.

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

А вже по ліву руку — літо,
А вже по праву руку — осінь.

Ще очі блиску не позбулись,
Ще серце жити не стомилось,

А вже по ліву руку — юність,
А вже по праву руку — зрілість.

А час летить нестримно далі,
Й душа немовби молодіє,
По ліву руку — всі печалі,
По праву руку — всі надії.

Життя не зміряти літами,
А щастя — то важка наука,

Хай буде радість завжди з Вами
По ліву і по праву руку.

Колектив підприємства «Юнігрейн-Агро» (Кернел) 

вітає іменинників березня — жителів Кременчуцького 

та Глобинського районів Полтавщини:

• 8 березня — АНАСТАСІЮ МИКИТІВНУ ЯЛОМИСТ 

із с. Устимівка;

• 24 березня — ОЛЕНУ ІВАНІВНУ ВОЛОШКО 

з с. Максимівка;

• 24 березня — ГАННУ АНТОНІВНУ ІЩЕНКО 

з с. Максимівка;

• 29 березня — МАРІЮ СТЕПАНІВНУ ГАВРИЛЕНКО 

з с. Бабичівка.

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.

7 березня день народження завітав на поріг 

МАКСИМА  ОЛЕКСІЙОВИЧА СУПРУНА, 

фахівця з набору та утримання земельного 

банку підприємства «Придніпровський край» 

(Кернел).

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!

З повагою, колеги


