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НА ПОМIЧ ГРОМАДIНА ПОМIЧ ГРОМАДI
Протягом грудня — 

березня підприємство 
«Дружба-Нова» (Кернел) виділило 

майже півмільйона гривень на 
закупівлю паливно-мастильних 

матеріалів ДЛЯ ПІДОПІЧНИХ 

СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД Чернігівщини, 
Сумщини та Полтавщини. Зокрема, 

пальне використовувалося для 
ліквідації снігових заметів на дорогах.

IНФРАСТРУКТУРАIНФРАСТРУКТУРА
Нещодавно за 

фінансування Кернел 
реалізовано чергові 

проекти, важливі для 
громад сіл Богодарівка та 

Осняг (Чорнухинський р-н, 
Полтавська обл.). Зокрема, 
за КОШТИ ВІД КОМПАНІЇ 

КЕРНЕЛ ТА БФ «РАЗОМ З 
КЕРНЕЛ» тут встановлено 

автобусні зупинки.

КРУГЛИЙ СТIЛКРУГЛИЙ СТIЛ
Під час круглого столу, що 

відбувся в лютому в приміщенні 
Роменської РДА, кернелівці 

запропонували місцевим 
громадам ще один вид співпраці. 
Оксана Коваль, Керівник служби 

соціальної політики та комунікацій 
Кернел, презентувала присутнім 

ПРОЕКТ СОЦІАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА «СЕЛО 

НОВОГО ПОКОЛІННЯ».

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 з 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. Тож, користуючись на-
годою, хочеться побажати їм гарних ре-
зультатів праці та прихильності погоди.

А поки давайте поговоримо про те, 
якими новинами та подіями запам’ятав-
ся перший весняний місяць мешканцям 
сіл Чернігівщини, Сумщини й Полтав-
щини, де працюють агропідприємства 
Кернел та БФ «Разом з Кернел».

Спершу звернемо увагу на такий 
важливий момент діяльності агропід-
приємств Компанії, як сплата податків. 
Адже сумлінне перерахування податко-
вих коштів орендарем — це запорука по-
повнення місцевих бюджетів, а отже —
можливість створювати гідні умови жит-
тя в українському селі. Про те, скільки 
податків сплатили кернелівські агропід-
приємства регіону у 2017 році і як роз-
поділено ці кошти, читайте в номері.

Важливою для громад сіл Богода-
рівка та Осняг (Чорнухинський р-н, Пол-
тавська обл.) стала фінансова підтримка 
від кернелівців. Мова про встановлення 
тут сучасних автобусних зупинок. Крім 
того, Компанія надала фінансування 
для відновлення  вуличного освітлення у 
с. Андріївка (Ічнянський р-н, Чернігівсь-
ка обл.) та взяла участь у співфінансу-
ванні проекту реконструкції водопро-
відної мережі у с. Калиновиця (Варвин-
ський р-н, Чернігівська обл.).

Продовжили кернелівці інвесту-
вати в покращення умов виховання 
дітей та культурну сферу населених 
пунктів. Так, за кошти Компанії про-
ведено капітальний ремонт підлоги у 
двох спальних кімнатах ДНЗ «Сонечко» 
с. Глинськ (Роменський р-н, Сумсь-
ка обл.), встановлено металопластикові 
вікна та міжкімнатні двері в дитячому са-
дочку с. Охіньки (Прилуцький р-н, Черні-
гівська обл.), а для вихованців дошкіль-
ного навчального закладу с. Кухарка 
(Варвинський р-н, Чернігівська обл.) 
придбано комплекти розвиваючих ігор. 
Що стосується культури, то за фінансо-
вої підтримки Кернел учасники вокаль-
ного ансамблю «Горлиця» с. Багинці 
(Варвинський р-н, Полтавська обл.) об-
завелися новим сценічним вбранням, а 
школа мистецтв с. Терни (Недригайлів-
ський р-н, Сумська обл.) — сучасною 
музичною апаратурою.

Разом з Кернел жителі села Верши-
нова Муравійка, що в Куликівському ра-
йоні Чернігівщини, відзначили Масляну. 
А районна Варвинська лікарня (Чернігів-
ська обл.) отримала від Компанії в пода-
рунок зручні меблі. Світлини з цих подій 
Ви також знайдете на шпальтах газети.

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 сумлінна 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 
підвищення рівня благоустрою та інфраструктури сіл. Тому логічно, що сільські громади повинні бути 

зацікавлені у присутності такого потужного інвестора, як Кернел.

 
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
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  НОВИНИ РЕГІОНУ

ЗАРПЛАТА ЧЕРНIГIВЦIВ 
ЗА РIК ЗРОСЛА НА 41%

У 2017-му середня зарплата на підприємствах і в установах 

Чернігівської області дорівнювала 5636 грн на місяць. 

Про це повідомили в ГУ статистики Чернігівської обл. Це дані по 
185 тис. штатних працівників, які офіційно задіяні на підприємствах і в орга-
нізаціях Чернігівщини. Середня зарплата, як стверджує статистика, зросла 
на 41%. Якщо ж розглядати показник з урахуванням офіційної інфляції, то 
приріст скромніший — 22%.

Найбільше заробляли торік працівники в добувній промисловості і роз-
робці кар’єрів. Їм нараховували по 8938 грн. Також зарплата понад 8000 грн 
нараховувалась тим, хто був зайнятий у виробництві коксу і в нафтопере-
робній промисловості.

Найменше отримували працівники пошти й кур’єри (2693 грн), а також 
виробники меблів і слюсарі з ремонту машин та устаткування (3440 грн).

ТОРIК МЕШКАНЦI ЧЕРНIГIВЩИНИ 
СПЛАТИЛИ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

НА 1,2 МЛРД ГРН
У 2017 році жителі області сплатили за житлово-комунальні 

послуги 1,2 млрд грн (79% від нарахованих за цей період сум), 

за електроенергію — 505 млн грн. Про це повідомляє Головне 

управління статистики в Чернігівській області.

Середні нарахування на одного власника особового рахунку за житло-
во-комунальні послуги (з урахуванням електроенергії) за рік збільшилися на 
31% і становили у грудні 2017-го 984 грн.

На кінець 2017 року населення області заборгувало надавачам послуг 
за централізоване опалення та гаряче водопостачання 115 млн грн, за газо-
постачання — 111 млн грн, за електроенергію — 41 млн грн, за утримання 
будинків, споруд та прибудинкових територій — 24 млн грн, за вивезення 
побутових відходів — 2 млн грн.

Борги за 3 місяці й більше за централізоване опалення та гаряче водо-
постачання мали 37% користувачів, за газопостачання — 28%, за вивезення 
побутових відходів — 15%, за утримання будинків, споруд та прибудинкових 
територій — 10%, за централізоване водопостачання та водовідведення —
7%, за електроенергію — 6%.

ЩО ПОДОРОЖЧАЛО ТА ПОДЕШЕВШАО 
НА СУМЩИНI В ЛЮТОМУ?

У лютому 2018 року індекс споживчих цін по області становив 

101,2%, по Україні — 100,9%.

Слід зазначити, що на споживчому ринку області ціни на продукти хар-
чування та безалкогольні напої підвищилися на 0,8%. Серед продуктів хар-
чування найбільше (на 6,0%) подорожчали фрукти. На 1,4-5,4% зросли ціни 
на яловичину, пшоно, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, хліб, ово-
чі, соняшникову олію. Разом з цим знизилися ціни на гречані крупи (5,3%), 
свинину (3,6%), яйця (2,3%), сало (1,9%), м’ясо птиці (1,1%).

На споживчому ринку непродовольчих товарів та послуг у лютому 
2018 року відбулося зростання тарифів на утримання будинків та прибу-
динкових територій, вартості проїзду у міському транспорті та маршрутних 
таксомоторах, скрапленого газу для побутових потреб, палива та мастил, 
амбулаторних та нотаріальних послуг. Водночас дещо знизилися ціни на 
одяг і взуття.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ УВIЙШЛА 
ДО П’ЯТIРКИ НАЙКРАЩИХ З РЕАЛIЗАЦIЇ 

ПРОГРАМИ «ДОСТУПНI ЛIКИ»
На урядову програму «Доступні ліки» на 2018 рік виділено понад 

36 млн грн. Торік сума становила майже 26 млн грн. Завдяки цій 

програмі українці з серцево-судинними захворюваннями, цукровим 

діабетом другого типу та бронхіальною астмою, які перебувають на 

обліку у лікаря, отримують медикаменти безкоштовно.

— Сьогодні затверджено 23 препарати, які можуть використовувати 
пацієнти, що перебувають на диспансерному обліку. Наше завдання — за-
безпечити достатню кількість цих ліків. А завдання постачальників — надати 
препарати вітчизняного виробника або закордонного виробника. Сьогодні 
ці ліки наявні у достатній кількості, — повідомили в Департаменті охорони 
здоров’я Полтавської ОДА.

За словами представників Департаменту, минулого року 300 тис. осіб 
по області отримали необхідні ліки безкоштовно або з частковою оплатою. 
На сьогодні кошти, що виділені на програму в Полтавській області, освоєно 
на 65%. Але в ОДА запевняють, що питання полягає не в освоєнні коштів, а 
в доступності цієї програми для населення, у лікарському призначенні пре-
паратів та контролі за станом здоров’я хворого.

За офіційними даними Полтавщина входить до п’ятірки найкращих об-
ластей у питанні реалізації цієї програми. Тільки за два місяці програмою 
«Доступні ліки» скористалися 52 тис. 191 особа. І вони вже отримали необ-
хідні ліки коштом держави. Втім, січень і лютий — не показник, за попередні-
ми підрахунками, за цей рік число пацієнтів, які скористаються програмою, 
зросте до 400 тис. осіб. В області самих тільки пенсіонерів 400 тис., тож 
фактично всі вони забезпечені необхідними безкоштовними ліками.

Що стосується вакцини, то для Полтавської області вже надійшли сім 
тисяч доз. Їх розподілять по області та районах. Кількість отриманої вакцини 
від дифтерії, коклюшу, правцю за рік збільшилася в чотири рази, проти по-
ліомієліту та кору — утричі.

  КРУГЛИЙ СТІЛ

БУДУЄМО СЕЛО НОВОГО 
ПОКОЛIННЯ РАЗОМ З КЕРНЕЛ

На сторінках газет та інтернет-ресурсів усе частіше можна побачити 

інформацію про соціальне підприємництво. Напевно, тому, що 

цей напрям бізнесу насамперед спрямований на позитивні зміни в 

суспільстві. Головним мотиватором такої діяльності є не так отримання 

фінансової вигоди, як прагнення розвивати громаду.

Для компанії Кернел напрям соціального підпри-
ємництва є пріоритетним. Він дозволить сфор-
мувати в селах умови, які забезпечать високий 

рівень та якість життя, сприятиме поверненню молоді, 
відродженню територій.

У лютому в приміщенні Роменської районної дер-
жавної адміністрації (Сумська обл.) за ініціативи та за 
участю представників компанії Кернел відбувся кру-
глий стіл з питань соціально-економічного розвитку 
сільських територій. На зустрічі також було присутнє 
керівництво району, департаменту агропромислового 
розвитку Сумської ОДА, співробітники Сумського на-
ціонального аграрного університету, сільські голови.

Сумщина є важливим регіоном для діяльності Ком-
панії. Тут агропідприємства Кернел орендують землі та 
спільно з БФ «Разом з Кернел» інвестують кошти в по-
кращення сільської освіти, медицини, культури, спор-
ту, благоустрою та інфраструктури. Так, у 2017 ро-
ці сума соціальних інвестицій Кернел у села області 
склала 1 млн 130 тис. грн. Під час круглого столу кер-
нелівці запропонували місцевим громадам ще один 
вид співпраці. Оксана Коваль, Керівник служби соці-
альної політики та комунікацій Кернел, презентувала 
присутнім проект соціального підприємництва «Село 
нового покоління».

— Наша Компанія — яскравий приклад соціально 
відповідального бізнесу в Україні. Окрім реалізації ба-
гатьох важливих проектів, ми допомагаємо селянам 
втілювати в реальність мрію про власну справу. Зайня-
тість на селі — одна з головних і кричущих проблем. 
Жодна компанія не в змозі забезпечити село робочи-
ми місцями повною мірою, враховуючи професійне 
розмаїття серед населення. Проте поява невеликих 
підприємств може урізноманітнити локальний ринок 
праці, надавши робочі місця людям з різними спеці-
альностями, — наголошує Оксана Коваль. — Йдеться 
про розвиток соціального підприємництва. Для успіш-
ної реалізації цього напрямку ми враховуємо кілька 
складових. Передусім думку місцевих мешканців сто-
совно того, що стане корисним і потрібним у їхньому 
населеному пункті, вирішення яких проблем вони вва-
жають першочерговою необхідністю.

Якщо житель села або містечка має ідею та гото-
вий до створення власної справи, він може звернутися 
з відповідною пропозицією до представника Кернел. 
Далі кернелівці проводять аналіз затребуваності цієї 

справи. Актуальні проекти отримують фінансування в 
рамках соціального партнерства з сільськими радами 
(або матеріальні ресурси), а також консультаційний 
супровід Компанії — від розробки ідеї до запуску під-
приємства.

У рамках презентації представники Компанії 

проінформували присутніх про напрямки 

проектів соціального підприємництва, які можуть 

одержати підтримку Компанії:

 Організація кооперативів з благоустрою села.
 Створення сімейних міні-ферм та органічних ферм.
 Розвиток традиційного мистецтва.
 Створення центрів для організації дозвілля молоді 

та дітей.
 Виробництво продуктів/речей першої необхідності.
 Розвиток туристичного потенціалу регіону.

Одним з найбільш актуальних напрямків є ство-
рення кооперативів. Це чи не єдина можливість розви-
нути сільське підприємництво в його істинному розу-
мінні — коли невеликі й середні фермери/виробники 
продукції об’єднуються для того, щоб разом здійсню-
вати переробку та збут своєї продукції.

На завершення круглого столу голова Роменської 
районної державної адміністрації Валерій Білоха наго-
лосив на готовності місцевої влади до тісної співпраці 
з агропідприємствами компанії Кернел та БФ «Разом 
з Кернел» у напрямку розвитку аграрного сектору та 
сільських територій району.

ВЛАСНЕ КАФЕ, ЯКЕ ПОТРIБНЕ СЕЛУ
Історія Марини Хом’як із села Грузьке (Голованівський р-н,

Кіровоградська обл.) заслуговує на увагу. Наразі жінка є 

успішним приватним підприємцем, власницею кафе, а її 

заклад затребуваний серед місцевих мешканців.

Марина Віталіївна пригадує час, коли залишилася без засо-
бів до існування. Проте, втративши роботу, вона не позбулася 
ентузіазму, ініціативності та бажання знайти себе в новій справі.

— Підприємство «Хлібороб» (Кернел) пішло назустріч моїй 
ініціативі. Наразі приміщення під кафе я використовую безко-
штовно (воно належить Компанії), не сплачуючи коштів за орен-
ду, за мною — лише комунальні платежі, — розповідає Марина 
Хом’як.

Відчутну користь від діяльності кафе Марини Хом’як мають 
тутешні селяни та жителі прилеглих населених пунктів. Адже 
питання проведення та організації урочистих заходів донині тут 
були актуальними, але проблематичними, оскільки не існувало 
відповідного закладу. Частими є замовлення на святкування 
різноманітних урочистостей, проведення поминальних обідів 
тощо.

ЯКЩО ВИ МРІЄТЕ ПРО ВЛАСНИЙ БІЗНЕС 

ТА ГОТОВІ ДО СПІВПРАЦІ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ 

ДО ПРЕДСТАВНИКІВ АГРОПІДПРИЄМСТВ 

КЕРНЕЛ У РЕГІОНІ АБО ТЕЛЕФОНУЙТЕ 

ЗА НОМЕРАМИ: 

(068) 573-18-49, (066) 601-34-57.

На практиці соціальне підприємництво 

може мати різноманітний характер, 

а спектр послуг — бути значно ширшим. 

Все залежить від потреб конкретного села 

та ініціативності людей, які готові разом 

з Кернел змінювати Україну!

НАРАЗІ ЗА ПІДТРИМКИ АГРОПІДПРИЄМСТВ КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» 

ВДАЛИЙ СТАРТ ОТРИМАЛА НИЗКА ПРОЕКТІВ. НА ДЕЯКИХ З НИХ МИ ЗУПИНИМОСЯ ДЕТАЛЬНІШЕ:

  СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В ДІЇ

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ 
КООПЕРАТИВ —
РIШЕННЯ ДЛЯ 
ПИТАНЬ СIЛЬСЬКОГО 
БЛАГОУСТРОЮ

Громада с. Подільське 

(Золотоніський р-н, Черкаська обл.)

за ініціативи сільської влади 

та за підтримки підприємства 

«Придніпровський край» (Кернел) 

зробила перший крок до створення 

обслуговуючого кооперативу. 

Компанія передала кооперативу 
трактор і причіп. Тепер громада може 
самостійно вирішувати такі актуальні пи-
тання з благоустрою села, як вивезення 
сміття, облаштування територій, околиць, 
надання послуг місцевим жителям.
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  ФОТОФАКТ ДОВIДКА

КЕРНЕЛ — найбільший у сві-
ті виробник та експортер со-
няшникової олії, провідний 
виробник і постачальник сіль-
ськогосподарської продукції з 
регіону Чорноморського басей-
ну на глобальні ринки. Компанія 
щороку підтверджує беззапере-
чне лідерство в усіх напрямках 
діяльності у регіонах присутності 
та світових рейтингах. Протягом 
10 років акції Кернел торгуються 
на Варшавській фондовій бір-
жі. У 2011 році IPO Кернел було 
визнано найкращим у країнах 
Центральної та Східної Європи 
за всю історію цієї біржі. З року 
в рік Компанія лідирує в рейтин-
гах найкращих роботодавців. У 
2016-му Кернел визнано най-
більш прозорою компанією га-
лузі АПК відповідно до Індексу 
прозорості найбільших компа-
ній в Україні. У 2017 році Кернел 
успішно дебютував на ринку 
євробондів, розмістивши на Ір-
ландській фондовій біржі п’яти-
річні облігації. На частку Кернел 
припадає близько 8% світового 
виробництва соняшникової олії. 
Торговельнi марки Компанії: 
«Щедрий дар», «Стожар», «Чу-
мак Домашня», «Чумак Золота». 
Свою продукцію Кернел поста-
чає в більш ніж 60 країн світу, 
серед основних ринків збуту —
Індія, країни Євросоюзу, Єги-
пет і Туреччина. Переробні по-
тужності Кернел становлять 
3,5 млн тонн насіння соняшника 
на рік, що дозволяє отримувати 
1,5 млн тонн соняшникової олії 
та близько 1,3 млн тонн соняш-
никового шроту. Iз 2010 року 
Кернел активно розвиває аграр-
ний напрямок дiяльностi — сiль-
госпвиробництво.  Щороку 
Кернел постачає на міжнародні 
ринки приблизно 5 млн тонн ку-
курудзи, пшениці, ячменю, сої 
та ріпаку, закуповуючи сільгосп-
продукцію у більш ніж п’яти 
тисяч виробників, а також ви-
рощуючи власну продукцію на 
понад 600 тис. га землі. Спiль-
но з виробничою дiяльнiстю 
проводиться тiсна спiвпраця 
з громадами сiл i малих мiст 
на територiї присутностi агро-
пiдприємств Кернел. Основне 
завдання — фiнансово-матерi-
альна пiдтримка громадських 
iнiцiатив, соцiальної сфери на-
селених пунктiв з метою пiдви-
щення рiвня життя та добро-
буту населення. У 2013 роцi всi 
соцiальнi iнiцiативи Компанiї 
об’єднали в програму пiдтрим-
ки територiальних громад «Ра-
зом з Кернел». Для реалiзацiї 
цiєї програми агропiдприємства 
Компанiї створили однойменний 
Всеукраїнський Благодiйний 
фонд «Разом з Кернел».
У Чернігівській області агро-
підприємства Кернел обро-
бляють землі в Ніжинському, 
Прилуцькому, Борзнянському, 
Варвинському, Срібнянському, 
Сосницькому, Талалаївському, 
Ічнянському, Куликівському, 
Ріпкинському районах. У Сум-
ській — у Недригайлівському, 
Роменському, Буринському, 
Тростянецькому, Великописа-
рівському, Краснопільському, 
Білопільському, Липоводолин-
ському, Сумському, Лебедин-
ському районах. У Полтавській —
у Чорнухинському, Гадяцькому, 
Лохвитському та Пирятинсько-
му районах. На вказанi пiдопiчнi 
територiї поширюються й со-
цiальнi програми Благодiйного 
фонду.

КОМФОРТ У РАЙОННIЙ ЛIКАРНI

Ні для кого не секрет, що медична сфера українських сіл потребує всебічної підтримки. Окрім 
дефіциту медичних кадрів у селі, у більшості випадків невирішеними залишаються питання за-
безпечення медичним обладнанням, ліками, створення комфортних умов для надання якісних 

послуг пацієнтам. Для підтримки медичних закладів у регіонах, зокрема в сільській місцевості, агро-
підприємства компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» реалізовують програму «Медицина, доступна 
селянину», у рамках якої на потреби закладів охорони здоров’я за останні роки виділено мільйони 
гривень. Програма активно діє й на Чернігівщині. Нещодавно підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) 
спільно з БФ «Разом з Кернел» направили кошти на придбання меблів — комфортних диванів — для 
Варвинської районної лікарні, яка обслуговує тисячі пацієнтів із сіл району.

ЯК НА КУЛИКIВЩИНI МАСЛЯНУ СВЯТКУВАЛИ

  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

Такий заклад існує і в Брагинцях. Наразі при місцевому клубі діє во-
кальний ансамбль «Горлиця». Традиційно проводиться чимало за-
ходів, свят, звітних концертів. Сільський голова Андрій Іванович 

Влахно розповідає, що пишається тим, що в сьогоднішній непростий час 
громаді вдалося зберегти культурну сферу. З року в рік спільними зусил-
лями місцева влада та актив села намагаються підтримувати належний 
стан приміщення закладу, сприяти тому, щоб артисти мали можливості 
для творчого розвитку та зростання.

—  У  ц ь о м у  п р о ц е с і  н а м  д о п о м а г а є  п і д п р и є м с т в о 
«Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». У минулі роки за фі-
нансової участі Компанії ми проводили внутрішні ремонтні роботи у при-
міщенні клубу, — коментує наш співрозмовник. — А нещодавно аграрії 
направили кошти на придбання сценічного вбрання, 10 українських кос-

МУЗИЧНА АПАРАТУРА ДЛЯ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ

тюмів для ансамблю «Горлиця». У цьому вбранні артисти з  гордістю вихо-
дять на сцену. Додам, що раніше за фінансування Кернел у Брагинцях був 
реалізований доволі важливий проект — підключено до централізованого 
водопостачання частину сільських вулиць. Дякуємо Компанії за систематич-
ну співпрацю та розуміння!

У НОВОМУ ВБРАННI
Здавна Варвинщина (Чернігівська обл.) славилася людьми, 

залюбленими в пісню й музику, котрі завжди шанували 

прадідівське слово та звичаї. Осередками збереження 

культурної спадщини завжди були сільські будинки культури 

та клуби.

–Подібним культурним осередкам на-
разі ведеться непросто, — розпові-
дає директор школи мистецтв Олек-

сандр Кравченко. — На все необхідні кошти, ми 
потребуємо оновлення матеріально-технічної 
бази. Тому будь-яка підтримка завжди доречна, 
у нас кожна копійка на рахунку.

Сьогодні на базі закладу діти мають мож-
ливість займатися за такими напрямками: му-
зичне відділення (фортепіано, сольний спів), 
хореографічне відділення (сучасні бальні, 
спортивні, українські народні танці), художнє 
відділення та відділення декоративно-при-

кладного мистецтва (скульптура, образотвор-
че мистецтво).

— Зрозуміло, що без якісного музичного 
обладнання нашому закладу не обійтися, — про-
довжує Олександр Іванович. — Як то кажуть, 
без  апаратури школа мистецтв перестає бути 
мистецькою. І мені дуже приємно, що виріши-
ти цю проблему нам допомогло підприємство 
«Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел».
Аграрії направили понад 23 тис. грн для придбан-
ня потрібного обладнання. Від себе особисто та 
від вихованців дякую Кернел за підтримку й тур-
боту про талановитих дітей.

Цьогоріч приміська музична школа мистецтв смт Терни, що в Недригайлівському районі 

Сумщини, відзначатиме своє 30-річчя. Для закладу такого типу це доволі значима дата. 

У цих мистецьких стінах виховувалося не одне покоління творчих та обдарованих дітей. 

А сьогодні його поріг переступають 128 учнів.

–Для жителів нашого села відзначення Масляної стало гарною традицією, щороку 
ми організовуємо тематичні гуляння. Цьогоріч захід фінансово підтримали керне-
лівці, — уточнює в. о. старости села Людмила Андрієнко. — Завдяки коштам від 

Компанії ми змогли організувати частування — млинці, вареники, куліш. Всі бажаючі могли 
вдосталь поласувати цими смаколиками. Щиро дякуємо  Кернел за підтримку! Окрема подяка 
аграріям за допомогу в розчистці доріг від снігу.

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, з піснями й танцями Масляну відзначали жителі села Вершинова 

Муравійка, що в Куликівському районі Чернішівщини. А допомогли їм в організації 

святкування компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел».

Відзначення Масляної в селі Вершинова Муравійка (Куликівський р-н, Чернігівська обл.). Відзначення Масляної в селі Вершинова Муравійка (Куликівський р-н, Чернігівська обл.). 

Святкування пройшло за фінансової участі компанії Кернел  та БФ «Разом з Кернел»Святкування пройшло за фінансової участі компанії Кернел  та БФ «Разом з Кернел»

Завдяки фінансуванню підприємства Завдяки фінансуванню підприємства 

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

у Варвинській районній лікарні (смт Варва, у Варвинській районній лікарні (смт Варва, 

Чернігівська обл.) з’явилися зручні мебліЧернігівська обл.) з’явилися зручні меблі

Учасники вокального ансамблю «Горлиця» з села Брагинці Учасники вокального ансамблю «Горлиця» з села Брагинці 

(Варвинський р-н, Чернігівська обл.) дякують підприємству (Варвинський р-н, Чернігівська обл.) дякують підприємству 

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

Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» придбали для школи та БФ «Разом з Кернел» придбали для школи 

мистецтв смт Терни (Недригайлівський р-н, мистецтв смт Терни (Недригайлівський р-н, 

Сумська обл.) музичне обладнанняСумська обл.) музичне обладнання
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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, бо левова 

частка коштів, які перераховує 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 Чернігівської, Сумської, 
Полтавської, Харківської областей, сплатили понад 

596 млн грн податків. З них 367 млн 672 тис. грн отрима-
ли місцеві скарбниці, 228 млн 577 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 і сіл перераховувався податок з орендної 
плати за земельні паї, із заробітної плати працівників, єди-
ний податок 4-ї групи (з кількості оброблювальної землі), 
екологічний податок, рентна плата за надрокористування 
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. Йдеться про 
фінансування ремонту сільських доріг, водогонів, вулич-
ного освітлення, а також важливих проектів з покращення 
рівня освіти, медицини, культури, спорту. Торік Кернел ін-
вестував у соціальну сферу сіл Чернігівщини, Полтавщини, 
Сумщини й Харківщини 11 млн 900 тис. грн. У рамках всієї 
Компанії ця цифра сягнула 27 млн грн.

ДІЗНАТИСЯ ПРО ТЕ, СКІЛЬКИ ПОДАТКОВИХ КОШТІВ ВІД КЕРНЕЛ ОТРИМАЛИ МІСЦЕВІ СКАРБНИЦІ, 

ВИ МОЖЕТЕ У СПЕЦІАЛЬНО ПІДГОТОВЛЕНІЙ ІНФОГРАФІЦІ.

ЗАГАЛЬНА СУМА ПОДАТКІВ 

596 млн 249 тис. грн

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ ОТРИМАВ 

228 млн 577 тис. грн

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ОДЕРЖАЛИ 

367 млн 672 тис. грн

Луганськ

Донецьк

Запоріжжя

Херсон

Сімферополь

Миколаїв
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ДніпроВінниця

Житомир

РівнеЛуцьк

Львів

Ужгород
Івано-

Франківськ

Чернівці

Тернопіль
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У 2017 РОЦI АГРОПIДПРИЄМСТВА КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ У ЧЕРНIГIВСЬКIЙ, СУМСЬКIЙ, ПОЛТАВСЬКIЙ 
ТА ХАРКIВСЬКIЙ ОБЛАСТЯХ СПЛАТИЛИ ПОНАД 596 МЛН ГРН ПОДАТКIВ

Обсяг податкових надходжень залежить від кількості земельних 

ділянок, які орендують агропідприємства Компанії.

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСТЬ

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ 141 млн 230 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 610 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

ЧЕРНІГІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ 76 млн 765 тис. грн

Борзнянський р-н 14 млн 67 тис. грн

Варвинський р-н 36 млн 863 тис. грн

Ічнянський р-н 2 млн 586 тис. грн

Куликівський р-н 323 тис. грн

Ніжинський р-н 7 млн 530 тис. грн

Прилуцький р-н 8 млн 891 тис. грн

Сосницький р-н 1млн 703 тис. грн

Срібнянський р-н 3 млн 277 тис. грн

Талалаївський р-н 1 млн 525 тис. грн

СУМСЬКА  ОБЛАСТЬ

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ 107 млн 245 тис. грн

Буринський р-н 3 млн 790 тис. грн 

Білопільський р-н 13 млн 244 тис. грн 

Великописарівський р-н 2 млн 941 тис. грн 

Краснопільський р-н 11 млн 998 тис. грн 

Липоводолинський р-н 265 тис. грн 

Лебединський р-н 3 млн 347 тис. грн 

Недригайлівський р-н 18  млн 942 тис. грн 

Роменський р-н 24 млн 200 тис. грн 

Сумський р-н 8 млн 832 тис. грн

Тростянецький р-н 19 млн 686 тис. грн 

ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ 42 млн 432 тис. грн

Балаклейський р-н 539 тис. грн

Богодухівський р-н 452 тис. грн

Валківський р-н 60 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 458 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
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  ІНФРАСТРУКТУРА

СТВОРЮЄМО КОМФОРТНI УМОВИ ЖИТТЯ В СЕЛАХ
Благоустрій — це візитна картка кожного населеного пункту. 

Стан вулично-дорожньої мережі, освітлення вулиць, розвинена 

інфраструктура — найкраща оцінка діяльності місцевої влади та 

всієї громади. Створення комфортних умов життя в селах є чи не 

найголовнішим  напрямком  соціальної політики агропідприємств 

Кернел та БФ «Разом з Кернел». Компанія бере активну фінансову 

участь у проектах з ремонту дорожнього покриття, реставрації 

та будівництва систем вуличного освітлення й водопостачання, 

покращення стану приміщень установ соціальної  сфери, спорудження 

зупинок громадського транспорту, дитячих майданчиків тощо.

  ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

ВIД САДОЧКА ДО ШКОЛИ З ДОБРИМИ СПРАВАМИ

Сергій Філоненко, голова с. Глинськ (Ромен-
ський р-н, Сумська обл.)

«Розпочну зі слів подяки на адресу підпри-
ємства «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Ра-
зом з Кернел». Адже з кернелівцями ми має-
мо багаторічний та плідний досвід співпраці. 
Так, нещодавно за кошти від Компанії ми 
провели капітальний ремонт підлоги (покла-
ли лінолеум) у двох спальних кімнатах ДНЗ 
«Сонечко», де виховується 55 діток. Спра-
ва в тому, що покриття на підлозі вимагало 
термінового оновлення, оскільки не відпо-
відало санітарним нормам. Тепер, завдяки 
підтримці орендаря, ситуацію виправлено. 
Крім того, Кернел виділив фінанси й на про-
ведення ремонту в місцевій школі. Одним 
словом, роботою Компанії ми цілковито за-
доволені. Приємно працювати з такими про-
фесійними та відповідальними людьми».

Сніжана Денисенко, 
завідувач ДНЗ «Сонечко» с. Охіньки 
(Прилуцький р-н, Чернігівська обл.)

«Уже два роки поспіль за фінансової підтрим-
ки підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» ми реалізовуємо про-
ект зі встановлення металопластикових ві-
кон у приміщенні нашого дитячого садочка. 
Торік Компанія направляла кошти на заміну 

чотирьох конструкцій у спальних та ігровій 
кімнаті. Цьогоріч — на заміну шести вікон у 
вбиральні, харчоблоці та встановлення двох 
міжкімнатних дверей. Крім того, раніше кер-
нелівці  профінансували придбання пральної 
машини та електричної плити у наш заклад. 
А ще — передали в користування комп’ю-
терну техніку.  У наш час дуже важливо мати 
орендаря, який окрім виробничих моментів 
приділяє увагу й соціальній сфері, зокрема 
створює комфортні та затишні умови для 
виховання малечі».

Микола Колот, голова с. Кухарки 
(Варвинський р-н, Чернігівська обл.)

«Наш дитячий садочок не вперше отри-
мує корисні презенти від підприємства 
«Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». 
Свого часу аграрії допомагали в ремонті 
приміщення закладу, придбали посуд для 
харчоблоку. А тепер закупили для наших 
вихованців комплекти розвиваючих ігор, 
конструктори, м’які іграшки — все необхід-
не для того, щоб малеча цікаво проводила 
свій час у стінах садочка. Додам, що рані-
ше за фінансової підтримки кернелівців ми 
реставрували водопровідну мережу. Крім 
того, аграрії завжди приходять на допомогу 
у справі боротьби із сніговими заметами. 
Дякуємо Кернел за добро!»

Одним з пріоритетних напрямків соціальної політики агропідприємств компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» є 

підтримка навчальних закладів, які працюють на території підопічних сіл. Ми неодноразово розповідали на шпальтах 

газети, як школи й дитячі садочки Чернігівщини, Сумщини та Полтавщини спільно з Компанією втілюють у життя важливі 

справи — проводять поточні ремонти, покращують матеріально-технічну базу, організовують цікаві екскурсії та поїздки. 

Наразі ми підготували для Вас чергову порцію добрих справ, реалізованих за фінансового сприяння Кернел з думкою про 

дітей. Бюджет витрат Компанії на проекти, про які йдеться нижче, склав понад 85 тис. грн.

Нещодавно за фінансування 
Кернел реалізовано чергові 
проекти, важливі для громад 

сіл Богодарівка та Осняг (Чорну-
хинський р-н, Полтавська обл.), Ан-
дріївка (Ічнянський р-н, Чернігівсь-
ка обл.) та Калиновиця (Варвинсь-
кий р-н, Чернігівська обл.).

Докладніше — у коментарях.

Володимир Пономаренко, 
голова Богодарівської сільради

«Завдяки коштам від підприємства 
«Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Ра-
зом з Кернел» одразу у двох селах 
нашої сільради — Богодарівка та 
Осняг — встановлено зупинки гро-
мадського транспорту. Хоча рейсове 
автобусне сполучення тут відсутнє, 
щоранку 20 діток чекають шкільного 
автобуса, який підвозить їх до міс-
ця навчання. Донині вони змушені 

були очікувати на транспорт з чис-
ленними незручностями. Скажімо, у 
негоду — дощ, сніг або сильний ві-
тер — довго під відкритим небом не 
вистоїш. А кернелівці подбали про 
комфорт учнів, встановивши сучас-
ні конструкції з металопрофілю, зі 
зручними лавочками. Щиро дякує-
мо за це аграріям. Сподіваємося на 
подальшу, не менш плідну співпра-
цю, адже сьогодні українське село 
потребує всебічної підтримки».

Василь Дзюба, 
в. о. старости с. Андріївка

«Протягом 2017-2018 років за під-
тримки спонсорів, у тому числі під-
приємства «Дружба-Нова» (Кернел)
та БФ «Разом з кернел», ми проводи-
ли реконструкцію мережі вуличного 
освітлення. Адже саме від наявності 
«нічного світла» залежить безпека 

жителів. Що стосується фінансової 
участі Кернел, то торік аграрії на-
правляли кошти на закупівлю 10 ліх-
тарів та всього необхідного облад-
нання для їхнього встановлення, 
цьогоріч також було придбано 10 ліх-
тарів з відповідною фурнітурою. Ми 
вдячні кернелівцям за розуміння та 
допомогу й за те, що вони завжди 
тримають руку на пульсі проблем 
села та його жителів». 

Станіслав Булаєв, 
староста с. Калиновиця

«Донедавна для жителів Калиновиці 
одним з найболючіших питань було 
неякісне водопостачання. За деся-
тиліття комунікації зносилися, відбу-
валися постійні перебої та поломки. 
Тоді було вирішено розпочати ре-
конструкцію трубопроводу. Проект 
реалізовувався за фінансування ра-

йонного та сільського бюджетів. Але 
свій внесок зробило й підприємство 
«Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Ра-
зом з Кернел». Саме за їхні кошти 
до водогону було підключено части-
ну домогосподарств (дворів). Крім 
того, аграрії виділили фінансування 
й на заміну електропроводки у при-

міщенні сільського Будинку куль-
тури. Нам дуже приємно, що вже 
декілька років поспіль ця Компанія 
є надійним помічником і партнером 
у вирішенні проблем громади. Пе-
реконаний, що співпраця з Кернел 
дасть ще не один корисний для села 
та його мешканців результат».

У ДНЗ «Сонечко» с. Глинськ 

(Роменський р-н, Сумська обл.) за фінансової 

підтримки підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» покладено 

новий лінолеум

За кошти від Кернел та БФ «Разом з Кернел» 

у ДНЗ «Сонечко» с. Охіньки (Прилуць-

кий р-н, Чернігівська обл.) реалізовано 

проект з енергозбереження — встановлено 

сучасні металопластикові вікна та двері. 

Також Компанія передала закладу 

комп’ютерне обладнання

Проект з відновлення вуличного освітлення в Проект з відновлення вуличного освітлення в 

с. Андріївка (Ічнянський р-н, Чернігівська обл.) с. Андріївка (Ічнянський р-н, Чернігівська обл.) 

проходить за фінансової участі Кернелпроходить за фінансової участі Кернел
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Юрій Іванович ЛеоненкоЮрій Іванович Леоненко  
 Посада:Посада:  фахівець з точного землеробства на підприємстві «Дружба-Нова» (Кернел)фахівець з точного землеробства на підприємстві «Дружба-Нова» (Кернел)

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: 5 років 5 років

«Уже понад 15 років я працюю в сільському госпо-
дарстві. У 2002-му вперше сів за кермо імпортної 
техніки — сучасного комбайна. Правду кажучи, я 

довго до цього йшов. Одразу після школи працю-
вав слюсарем, згодом була армія, після служби —

робота електриком. А коли переїхав на постійне 
місце проживання в село Озеряни (Варвинський р-н,

Чернігівська обл.) випала нагода спробувати свої сили 
на позиції комбайнера в місцевому колгоспі. Звідти й лю-

бов до сільськогосподарської професії. Після реорганізації сис-

теми ми увійшли до складу підприємства «Дружба-Нова», яке в 2013 році стало частиною 
компанії Кернел. Цьогоріч я отримав пропозицію обійняти посаду фахівця з точного зем-
леробства — і ризикнув. Оскільки саме ця галузь наразі актуальна й затребувана в агра-
ріїв. Сьогодні ми з колегами займаємося встановленням навігаційних пристроїв на техні-
ку — комбайни, трактори, а також контролюємо процес експлуатації цього обладнання. 
До речі, у нас фактично всі агрегати обладнані такими пристроями. Як на мене, робота 
в Кернел — це безліч можливостей для професійного та особистісного розвитку праців-
ника, це маса інновацій, ефективних підходів у виробництві. Головне тут — відповідально 
підходити до виконання завдань, вміти підлаштуватися під модернізаційні процеси. І тоді 
ми матимемо гідний результат роботи».

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. 

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

Приєднуйтеся 
до команди Кернел!

Контактна особа:

Ольга Хоменко

Детальна інформація за номером:

(067) 462-45-54

СТОВ «ДРУЖБА-НОВА»  (КЕРНЕЛ)

Агроном

Чернігівська, Полтавська та Сумська обл.

Вища агрономічна освіта, досвід роботи від 1 року.

СТОВ «ДРУЖБА-НОВА»  (КЕРНЕЛ)

Водій автотранспортних засобів/водій паливозаправника

Чернігівська, Полтавська та Сумська обл.

Посвідчення водія категорії С, D, Е. Досвід безаварійного водіння. 
Допуск до ДОПНВ.

СТОВ «ДРУЖБА-НОВА»  (КЕРНЕЛ)

Тракторист-машиніст с/г виробництва

Чернігівська, Полтавська та Сумська обл.

Посвідчення тракториста-машиніста на імпортну/вітчизняну техніку.

СТОВ «ДРУЖБА-НОВА»  (КЕРНЕЛ)

Механік/електрик

Чернігівська та Сумська обл.

Технічна освіта. Досвід аналогічної роботи від 2 років. Допуск 3-ї/4-ї 
групи з електробезпеки.

  НА ПОМІЧ ГРОМАДІ НА ПОМІЧ ГРОМАДІ 

ВIД РОЗЧИСТКИ СНIГОВИХ ЗАМЕТIВ 
ДО ОБЛАГОРОДЖЕННЯ ТЕРИТОРIЙ

Сьогодні очільники сільрад докладають максимум зусиль та розглядають безліч 

варіантів того, як забезпечити потреби населених пунктів у паливно-мастильних 

матеріалах. Йдеться про пальне для благоустрою територій, повноцінне, а головне —

оперативне функціонування карет швидкої допомоги, пожежних бригад. Важливим 

моментом є й розчистка сільських доріг від снігу у зимовий період. На поміч 

громадам Чернігівщини, Сумщини та Полтавщини у таких, здавалося б, буденних, 

проте важливих клопотах приходять агропідприємства компанії Кернел та БФ «Разом 

з Кернел». Уже не один рік поспіль Компанія по можливості забезпечує подібні 

потреби сіл, виділяючи кошти на придбання пального.

Протягом грудня — бе-
резня підприємство 
«Дружба-Нова» (Кернел) 

виділило майже півмільйона 
гривень на закупівлю палив-
но-мастильних матеріалів для 
підопічних сільських громад 
регіону. Зокрема, пальне ви-
користовувалося для ліквідації 
снігових заметів на дорогах 
і сміттєзвалищ, проведення 
робіт з благоустрою та покра-
щення інфраструктури.

Олександр Таран, 

староста с. Тростянка, що 

в Борзнянському районі 

Чернігівщини, розповідає, 

як Компанія традиційно 

підтримує громаду 

відповідними ініціативами.

— Кернелівці систе-
матично забезпечують нас 
пальним, яке використову-
ється для розчищення доріг 
взимку, для облагородження 
парків, узбіч сільських доріг, 
для підвезення піску та опо-
рядження цвинтаря до Про-
відної неділі, — уточнює наш 
співрозмовник. — Напевно, 
кожен сільський голова пого-
диться зі мною, що підтримка 

Громади сіл Чернігівщини, Сумщини та Полтавщини дякують компанії 
Кернел за допомогу — надання паливно-мастильних матеріалів. 

Завдяки такій підтримці вдалося вирішити чимало важливих 
соціальних питань населених пунктів.

саме такого напряму є дієвою 
та вкрай важливою. Особливо 
в умовах постійного здорож-
чання пального.

Солідарний з колегою 

й Сергій Дмитренко, 

сільський голова Озерян, 

що у Варвинському районі 

області.

— Щороку підприємство 
«Дружба-Нова» (Кернел) по-
криває частину наших затрат 
на паливно-мастильні матеріа-

ли, — коментує Сергій Микола-
йович. — Наприклад, цьогоріч 
ми використовували допомогу 
від Кернел на розчистку до-
ріг від снігу, вивезення сміття, 
яке у нас відбувається кожно-
го четверга, підвезення дров 
для самотніх стареньких (для 
цієї категорії плануємо також 
оранку присадибних ділянок). 
Крім того, зауважу, що днями 
Кернел оплатив також при-
дбання запасних частин для 
комунального транспорту.

ПРОТЯГОМ ГРУДНЯ – 
БЕРЕЗНЯ ПIДПРИЄМСТВО 

«ДРУЖБА-НОВА» (КЕРНЕЛ) НАПРАВИЛО 
МАЙЖЕ ПIВМIЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ НА 
ЗАКУПIВЛЮ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ 

МАТЕРIАЛIВ ДЛЯ ВИРIШЕННЯ ПИТАНЬ 
БЛАГОУСТРОЮ В СЕЛАХ ЧЕРНIГIВЩИНИ, 

СУМЩИНИ, ПОЛТАВЩИНИ.
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  ГОСПОДАРЮ НА ЗАМІТКУ

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ ЯК ПРАВИЛЬНО РОЗВОДИТИ IНДИКIВ: 
утримання в домашнiх умовах

Індик — птах, який з’явився в наших широтах відносно недавно. Порівняно, звісно, з іншими видами домашньої 

птиці. Розведення й утримання індиків стало доступне європейцям після Колумбового відкриття Америки —

батьківщини цих великих птахів. Зараз зустріти індика на українському подвір’ї — звична річ, і здивувати ними 

неможливо. Та все-таки не всі добре знайомі з цими птахами й не кожен знає, як їх доглядати. Тому наша 

сьогоднішня розмова — про розведення та вирощування індиків у домашніх умовах.

Що потрібно знати про вирощування 
індиків?

Передусім зазначимо, що така галузь птахівництва, як 
розведення індиків, має свої явні переваги. Індичатина містить 
менше холестерину, ніж м’ясо інших домашніх птахів. Зате в 
ньому багато вітамінів, амінокислот і мікроелементів. Індича-
тина вважається дієтичним м’ясом, вона легко засвоюється й 
гіпоалергенна. Особливо цінується індича печінка як джерело 
фолієвої кислоти й рідкісного вітаміну К. Ось чому розводити 
індиків — популярно!

Для новачків у птахівництві відзначимо, що починати виро-
щування індиків у домашніх умовах краще з купівлі молодняка у 
віці 3-4 місяців. До цього часу індичата вже підросли і зміцніли, 
а значить, і вимоги до їхнього утримання не такі суворі. Надалі, 
виростивши гарне племінне стадо, ви зможете почати розве-
дення індиків самостійно. Для того щоб поголів’я розмножува-
лося «саме в собі», на 8-12 індичок потрібно мати хоча б одно-
го самця. Слід також мати на увазі, що п’ятирічна індичка, так 
само як чотирирічний індик, на розплід не годяться.

Розведення індиків у домашніх умовах не завжди потребує 
наявності інкубатора, користуються надзвичайною тягою інди-
чок до висиджування. Материнський інстинкт у цих птахів добре 
розвинений. Від початку висиджування до появи індичат на світ 
минає 27-28 днів. Самка старанно роститиме й виховуватиме 
своє потомство, чим відчутно полегшить життя заводчику. Єди-
не, за чим потрібно стежити, щоб індичка вчасно поїла, адже 
вона віддається процесу висиджування й виховання пташенят 
настільки самовіддано, що часом забуває навіть про голод.

Отже, тримаючи в господарстві придатне до самовідтво-
рення індиче поголів’я, ви зможете забезпечити себе та свою 
родину якісним м’ясом. Для забою зазвичай вибирають осо-
бин, які не використовуватимуться в подальшому для розве-
дення, вік яких становить 8-10 місяців, а маса перевалила за 10 
кг. Зазвичай до 10-місячного віку добрий індик набирає масу 
близько 15 кг. Забій індиків зазвичай проводять перед линян-
ням. Тоді пір’я з тушки легше видаляється й не залишається 
так званих пеньків.

Вибір породи

Вибір породи індика — старт перед розведенням та утри-
манням цих птахів. Порід індиків у птахівництві не так багато, 
як, скажімо, курей, однак вибір теж є. Перерахуємо найпопу-
лярніші.

 Північнокавказький бронзовий. Найбільш відомий і адап-
тований до наших широт птах, якого доволі просто розводити. 
М’ясна продуктивність дорослого самця — 14 кг, самки — при-
близно 7 кг. Нестися індичка починає приблизно у 9-місяному 
віці, її яйцекладка триває близько півроку. У підсумку маємо 
продуктивність 80 яєць на рік.

 Білий широкогрудий. Досить вигідна для утримання поро-
да. Індики діляться на три види:

 важкі, вага самця приблизно 25 кг, самки — 10 кг;
 середні, маса самця й самки 15 і 7 кг відповідно;
 легкі, по 8 кг самці й по 5 кг — самки.

Початок яйцекладки припадає на 9-місячний вік, триває близь-
ко семи місяців і становить у сумі 120 яєць.

 Бронзовий широкогрудий. Зовні нагадує північнокав-
казьку бронзову породу. З самця ви зможете отримати 14,5 кг 
м’яса, з самки — 8 кг. Плюсом даної породи є високий відсоток 
запліднюваності й продуктивності яєць, а також гарна життєз-
датність і витривалість індичат. Розводити їх нескладно.

Особливості утримання

Головною особливістю утримання індиків є їхній розмір —
це найбільший домашній птах, тому площі індики потребують 
чимало. Зазвичай для комфортного розміщення на одну осо-
бину виділяють близько 1 кв. м. Індик — птах морозостійкий, 
часом вони нормально витримують навіть п’ятнадцятигра-
дусний «мінус». Однак у теплих і сухих умовах індики почува-
ються набагато краще, адже батьківщина цих птахів — тепла 
Мексика. Особливо небезпечні для індичого здоров’я вогкість 
і протяги.

Другою значущою потребою великих птахів, після просто-
рого помешкання, є наявність сухої якісної підстилки, в усьому 

іншому догляд за індиками мінімальний. Сплять великовагові 
свійські птахи, як і кури, на сідалах. Бруски перетином при-
близно 7х7 см розміщують на висоті 70-80 см від підлоги. Від-
стань між сідалами знову-таки встановлюється з розрахунку 
на великогабаритних птахів — щонайменше 60 см.

Вимоги до приміщення

Нерідко індиків селять у колишні курники, головне, щоб 
розміри приміщення дозволяли це зробити. Помешкання, в 
якому живуть індики, має ретельно провітрюватися, бути те-
плим і світлим. Іноді споруду з підвітряного боку додатково 
утеплюють. За підстилкою в індичнику потрібно слідкувати осо-
бливо ретельно — її змінюють до двох разів на тиждень, не че-
каючи сильного забруднення. У літню пору індики повинні біль-
шу частину часу проводити на вигулі, що полегшує догляд.

З огляду на те, що птах схильний до ожиріння, часті про-
гулянки й рухливість сприяють тому, що індики набиратимуть 
м’язову масу, а не обростатимуть жиром. Намагайтеся не до-
пускати різких температурних стрибків у своєму індичнику. 
У теплу пору року оптимальна температура +20° С, а взимку 
стежте, щоб вона не опускалася нижче позначки -5° С.

Догляд у зимовий період

Якщо влітку значну частину дня Ваші птахи проводитимуть 
на пасовищах, то взимку вони переважно перебуватимуть в ін-
дичнику та вимагатимуть більш ретельного догляду. Температу-
ру в приміщенні рекомендують підтримувати на рівні невеликого 
мінуса, що може здатися дивним. Однак така температура пере-
шкоджає виникненню вогкості, яка для індиків згубна. Ретельно 
стежте за підстилкою в зимовому індичнику — ноги птахів вима-
гають догляду й тепла. Не забувайте також і про освітлення.

Оптимальна тривалість світлового дня для індиків — 14 го-
дин. Тому джерело штучного освітлення вашим птахам необхід-
не. У сонячні зимові дні індики можуть спокійно гуляти по вулиці. 
Що стосується зимового раціону, то він повинен бути більш по-
живним, адже птах витрачатиме додаткову енергію на обігрів.

Взимку індикам потрібно давати більше зерна й комбікор-
мів. Додавайте в мішанки для птахів вітаміни А та Е. Заготовлюй-
те влітку траву або трав’яне борошно — взимку воно стане у при-
годі вашим птахам. При вирощуванні індиків у домашніх умовах 
у зимовий період в їхній раціон вводять також буряк, моркву й 
капусту, не менш корисним для них буде пророщене зерно.

ПАСКА ШОКОЛАДНО-ЛИМОННА
 Інгредієнти: 2,5 склянки борошна, 2 пакетики сухих дріжджів, 8 яєць, 1 склянка цукру, 

1 стакан подрібненого мигдалю, 1 плитка гіркого шоколаду, 0,5 склянки рому або коньяку, 
0,5 склянки сухого червоного вина, 2 ст. л. вершкового масла, 0,5 склянки апельсинових цу-
катів, 1 лимон, мелена кориця, 0,5 ч. л. меленої гвоздики. Для глазурі: 3 ст. л. какао-порошку, 
3 яєчні білки, 0,5 склянки цукру.

 Приготування. Дріжджі розвести в теплій воді (приблизно 1 склянка), додати борошно, за-
місити тісто й поставити на 2 години в тепле місце. Коли тісто підніметься, ще раз ретельно 
вимісити. Білки відокремити від жовтків. Білки збити, а жовтки розтерти з цукром. Шоколад 
натерти на дрібній тертці. Віджати сік лимона. У тісто додати жовтки з цукром, мигдаль, шоко-

ладну крихту, вино, ром, лимонний сік, апельсинові цукати, корицю, гвоздику й ретельно перемішати. Ввести збиті білки. Форму 
для випічки (для кексу або алюмінієва каструля) змастити вершковим маслом, викласти тісто (важливо, щоб тісто не доходило до 
країв посуду, оскільки паска підніметься), поставити в розігріту духовку (160° С) й випікати 60-90 хвилин. Для глазурі: охолоджені 
білки збити міксером до міцної піни, додати цукор і какао, все ретельно перемішати. Готову паску змастити глазур’ю.

  ВЕЛИКОДНЯ ЗДОБА

ПАСКА ЦАРСЬКА
 Інгредієнти: 50 г дріжджів, 3 склянки вершків, 1200 г пшеничного борошна, 200 г верш-

кового масла, 200 г цукру, 15 жовтків, 10 зерен товченого кардамону, 1 товчений мускатний 
горіх, 50 г подрібненого мигдалю, 100 г цукатів, 100 г родзинок, 1 ст. л. подрібнених сухарів.

 Приготування. Розвести дріжджі у склянці вершків і поставити з них густу опару, додавши 
половину пшеничного борошна. Коли опара підніметься, ввести в неї розтерті з вершковим 
маслом і цукровим піском яєчні жовтки, додати решту борошна, 2 склянки вершків, товчений 
кардамон, товчений мускатний горіх, мигдаль, дрібно нарізані цукати й промиті, висушені ро-
дзинки. Добре вимісити тісто й залишити підніматися на півтори-дві години. Потім знову ви-
місити тісто, покласти у змащену маслом і обсипану товченими сухарями високу форму. На-

повнити форму до половини, дати тісту знову піднятися до 3/4 висоти форми й поставити в духовку з несильним жаром. Паски з 
такого здобного тіста краще випікати в невеликих формах.

ПАСКА 
З АПЕЛЬСИНОВОЮ ЦЕДРОЮ

 Інгредієнти: 750 г борошна, 1 склянка молока, 
60 г дріжджів, 180 г цукру, 180 г вершкового масла, 
5 жовтків, 2 яйця, 1 ст. л. родзинок, 1 ст. л. апельсино-
вої цедри з варення.

 Приготування. Розмішати дріжджі з невеликою 
кількістю теплого молока, 1 ч. л. цукру, 1 ст. л. борош-
на й поставити для бродіння. Яйця, жовтки й цукор 
збити на водяній бані, поки не загусне, а потім, збива-
ючи, остудити. Теплу масу влити в борошно, додати 
заквашені дріжджі й тепле молоко.
Старанно вимісити тісто. Воно повинно відставати 
від рук і стінок миски. Поступово додати розтоплене 
вершкове масло, родзинки й подрібнену апельсинову 
цедру.
Тісто добре вимісити й залишити для бродіння. Коли 
тісто збільшиться в об’ємі вдвічі, його потрібно пере-

класти у змащені жи-
ром і посипані борош-
ном форми. Коли тісто 
підійде ще один раз, 
паску можна змащува-
ти й випікати. Випікати 
паску слід при темпе-
ратурі 180° С протягом 
40 хвилин. Готову пас-
ку покрити глазур’ю й 
посипати дрібними ка-
рамельними кульками.
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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!
У квітні у родині Болобанів, що мешкає у с. Мала 
Загорівка (Борзнянський р-н, Чернігівська обл.), 

відзначатимуть одразу два свята. 14 квітня — день 
народження СТАНІСЛАВА ІВАНОВИЧА, 

а 28 квітня — ТЕТЯНИ ВАСИЛІВНИ.

Прийміть від душі наші щирі вітання,
Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!

Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.

Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля Вам радість завжди дарувала!

З любов’ю, родина Ляшиченків

5 квітня ювілей святкуватиме 
РАЇСА МИКОЛАЇВНА ПЕЛИПЕНКО 

з с. Гаї (Роменський р-н, Сумська обл.).

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад

Здоров’я, миру, успіхів, надії.

З любов’ю, чоловік Василь Андрійович

19 квітня день народження відзначатиме 
ЄВДОКІЯ ВАСИЛІВНА ПАЛІЙ із с. Високе 
(Борзнянський р-н, Чернігівська обл.).

Любові, радості, тепла!
Багатства, миру і поваги!
Хай рине зло у небуття,

Мрійливості вам та наснаги!
Терпіння серцю на роки.

Життя цінуйте кожну мить,
Хай як струмок гірський чистенький

Воно на сонечку блищить!

З любов’ю, рідні та подруги

29 квітня день народження завітає на поріг 
МИКОЛИ ІВАНОВИЧА ПРИМАКА з с. Високе 

(Борзнянський р-н, Чернігівська обл.).

Хай вітаннями рясніє
Цей щасливий день!

Хай душа дзвенить від щастя
Гомоном пісень!

Хай успішним буде завжди
Світле майбуття.

Хай здоров’я не полишить
Протягом життя!

З любов’ю та вдячністю, дружина, діти, куми

5 квітня день народження відзначатиме 
НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА МУДРА з с. Вільшана 

(Недригайлівський р-н, Сумська обл.).

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

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

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

А Вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!

З повагою, колектив підприємства 
«Дружба-Нова» (Кернел)

4 квітня день народження відзначатиме 
ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА КРАВЧЕНКО з смт Терни 

(Недригайлівський р-н, Сумська обл.).

Хай будуть з Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира! 

Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,

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

З повагою, сім’ї Троян та Колощук

7 квітня ювілей завітає на поріг до 
ЛЮДМИЛИ ВОЛОДИМИРІВНИ ШЕВЧЕНКО 

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

Хай пливе щасливо твій життєвий човен
І минає легко береги круті,

І любові буде хай завжди він повен,
То найголовніше у людськім житті.

Нехай в душі завжди горять
Іскринки радості й чекання,
Нехай не знає серце зрад,
А тільки радість і кохання.

З любов’ю, куми Канівець

З квітня день народження святкуватиме 
СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ ДОРОШЕНКО із с. Високе 

(Борзнянський р-н, Чернігівська обл.).

Міцного здоров’я та мирного неба —
Це все, що для щастя насправді вам треба.

А ще щедрих усмішок, творчих натхнень,
Святкового настрою в цей ясний день.

З повагою, друзі та рідні

18 квітня день народження святкуватиме 
ГАННА ДМИТРІВНА КРИКУН із с. Дзеркалька 

(Роменський р-н, Сумська обл.).

Люба матусю, Вас щиро вітаєм!
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,

За чуйність, гостинність, невтомну роботу.
Господь хай дарує здоров’я і силу,

Спасибі, рідненька, що ви нас зростили.
Хай серце у грудях ще довго палає,

А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили — не тужили.

Ви найбільшого щастя в житті заслужили!
Багата душею, метка, роботяща,

Живіть вічно, мамо, бо Ви в нас найкраща!

З любов’ю, сини Олександр і Сергій


