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СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
Нещодавно підприємство 

«ЗОРЯ» (КЕРНЕЛ) ТА 
БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» 

направили кошти на 
придбання обладнання 

для підтримки в робочому 
стані системи вуличного 

освітлення у селі 
Лисича Балка 

(Катеринопільський р-н, 
Черкаська обл.) .

ВАЖЛИВО!ВАЖЛИВО!
Традиційними для кернелівців 

є ЗУСТРІЧІ З ГРОМАДАМИ 
ПІДОПІЧНИХ НАСЕЛЕНИХ 

ПУНКТІВ З МЕТОЮ ОБГОВОРЕННЯ 
ПОДАЛЬШОЇ СПІВПРАЦІ. 
Так, у березні у Врадіївській 

селищній раді (Миколаївська обл.) 
пройшов круглий стіл за участю 

представників місцевої влади, 
компанії Кернел 

та БФ «Разом з Кернел».

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 9 (31)
6 квітня 2018 р.

Газета виходить за пiдтримки 
компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел»

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
За даними Держстату, кількість с/г тварин в Україні станом на 1 березня складає:

Шановні читачі!
Ми вкотре раді вітати Вас на шпаль-

тах нашої газети. Як завжди, у номері Ви 
знайдете чимало корисної інформації. Бе-
резень став плідним на соціальні проекти, 
які реалізовувалися за фінансової підтрим-
ки агропідприємств компанії Кернел та 
БФ «Разом з Кернел» у селах Черкащини, 
Кіровоградщини, Вінниччини, Одещини та 
Миколаївщини. Також проведено ряд за-
ходів, учасниками яких були представники 
Компанії.

Розпочну з проведення зборів та круглих 
столів з пайовиками та представниками міс-
цевої влади. Для кернелівців є традиційними 
зустрічі з громадами підопічних населених 
пунктів з метою обговорення подальшої 
співпраці. У минулому місяці відповідні захо-
ди пройшли у понад двадцяти селах регіону.

Важливою для мешканців села Лиси-
ча Балка (Катеринопільський р-н, Черкась-
ка обл.) стала допомога підприємства «Зоря» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у покра-
щенні стану системи вуличного освітлення. 
Йдеться про придбання обладнання, яке за-
безпечує автоматичне вмикання та вимикан-
ня світла на центральній вулиці, а також про 
закупівлю лампочок для заміни тих, що ви-
йшли з ладу. Додам, що торік Компанія теж 
надавала аналогічну підтримку цій громаді.

Підприємство «Агросервіс» (Кернел) 
виділило фінанси на реконструкцію системи 
протипожежного водопостачання у стаціо-
нарному відділенні для проживання самотніх 
та непрацездатних людей с. Байтали (Ана-
ньївський р-н, Одеська обл.). А підприємство 
«Хлібороб» (Кернел) спільно з Благодійним 
фондом придбали для колективу «Драйв», 
що діє при Будинку культури с. Перегонівка 
(Голованівський р-н, Кіровоградська обл.) 
електронну ударну установку. Тепер звук 
під час виступів гурту став значно якіснішим. 
Артисти отримали шанс удосконалювати свої 
вміння та навики на найвищому рівні.

Варто окремо зазначити, що на адресу 
нашої редакції систематично приходить без-
ліч листів-подяк від керівників соціальних 
установ, очільників сільських рад, пайовиків. 
І щоразу, перечитуючи їх, розумієш, що агро-
підприємства Компанії дійсно роблять добрі 
справи на благо розвитку населених пунктів, 
є помічниками у вирішенні багатьох проблем 
українців. 

У сьогоднішньому номері добрі слова 
адресовані представникам підприємства 
«Хлібороб» (Кернел), які надали допомогу 
в благоустрої села Наливайка (Голованів-
ський р-н, Кіровоградська обл.) напередодні 
Великодніх свят, та підприємству «Україна» 
(Кернел), що профінансувало транспортні 
послуги для учнів шкіл Врадіївського району 
(Миколаївська обл.), завдяки чому вони змог-
ли взяти участь у всеукраїнських конкурсах та 
олімпіадах.

Традиційно у випуску на Вас чекають по-
ради, новини, вакансії Компанії, а також істо-
рії тих, хто будує свою кар’єру в Кернел.

Тож запрошуємо у цікавий світ Кернел!

Добра Вам, родинного затишку 
та благополуччя!

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

ГОСПОДАРСТВА 

ВСІХ КАТЕГОРІЙ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ 

ПІДПРИЄМСТВА

ГОСПОДАРСТВА 

НАСЕЛЕННЯ

2018 р. 2017 р.
2018 р. у % 

до 2017 р.
2018 р. 2017 р.

2018 р. у % 

до 2017 р.
2018 р. 2017 р.

2018 р. у % 

до 2017 р.

Велика рогата худоба 3687,3 3890,7 94,8 1179,5 1227,6 96,1 2507,8 2663,1 94,2

зокрема корови 2010,8 2104,6 95,5 469,1 486,4 96,4 1541,7 1618,2 95,3

Свині 6071,7 6580,1 92,3 3363,4 3556,9 94,6 2708,3 3023,2 89,6

Вівці та кози 1378,8 1438,4 95,9 207,9 207,7 100,1 1170,9 1230,7 95,1

Птиця свійська 197 531,6 194 736,5 101,4 115 543,3 112 569,7 102,6 81 988,3 82 166,8 99,8

ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ
ГОЛОВНОЮ ЦІННІСТЮ 

ДЛЯ КОМПАНІЇ

КЕРНЕЛ Є КОМАНДА. 
Кожен кернелівець — це висо-

кокласний 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.

ДДорогi друзi!орогi друзi!
ЩИРОСЕРДНО ВIТАЄМО ЩИРОСЕРДНО ВIТАЄМО 
ВАС З ВЕЛИКОДНЕМ!ВАС З ВЕЛИКОДНЕМ!
Великдень завжди приходить до Великдень завжди приходить до 

нас навесні, коли від зимового сну нас навесні, коли від зимового сну 

пробуджується природа. Разом з пробуджується природа. Разом з 

нею пробуджуємося й ми: до любові, нею пробуджуємося й ми: до любові, 

милосердя, добрих справ.милосердя, добрих справ.

Незалежно від соціального статусу, Незалежно від соціального статусу, 

культурного походження та регіону культурного походження та регіону 

проживання, Великдень об’єднує проживання, Великдень об’єднує 

всіх нас. Тож давайте пам’ятати про всіх нас. Тож давайте пам’ятати про 

те, що ми, українці, — єдині, що ми те, що ми, українці, — єдині, що ми 

вміємо бути терплячими та чуйними, вміємо бути терплячими та чуйними, 

будувати своє майбутнє за принципами будувати своє майбутнє за принципами 

справедливості, людяності та поваги.справедливості, людяності та поваги.

Нехай у ці світлі святкові дні наші душі Нехай у ці світлі святкові дні наші душі 

повняться відчуттям щастя та радості, повняться відчуттям щастя та радості, 

а теплі писанкові барви звучать у серцях а теплі писанкові барви звучать у серцях 

найсвітлішою надією!найсвітлішою надією!

ЗЛАГОДИ, ДОСТАТКУ ТА МИРУ! ЗЛАГОДИ, ДОСТАТКУ ТА МИРУ! 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

З любов’ю, ваша компанія КернелЗ любов’ю, ваша компанія Кернел
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  НОВОВВЕДЕННЯ

  ЦІКАВО

У ЯКИХ РЕГIОНАХ УКРАЇНИ СВЯТКУВАТИ ВЕЛИКДЕНЬ НАЙДЕШЕВШЕ

Згідно з дослідженнями, в західних регіонах 
України, крім Тернопільщини, великодній ко-
шик буде відносно дешевим на Рівненщині 

(628 грн), у Волинській (631 грн), Чернівецькій (635 грн)
та Львівській (636 грн) областях. Вартість такого ж 
продуктового набору на Івано-Франківщині переви-
щить середню по країні і становитиме 676 грн. Най-
дорожчим у регіоні великодній кошик буде на Закар-
патті — 719 грн.

На півночі країни найдешевшим святковий кошик 
буде на Сумщині — 613 грн. Трохи більше доведеться 
заплатити за нього на Хмельниччині (629 грн), Черні-
гівщині (630 грн) та Кіровоградщині (631 грн). На Ві-
нниччині великодній кошик обійдеться у 658 грн, на 
Полтавщині — 662 грн, на Черкащині — 664 грн, на 
Київщині — 678 грн, на Житомирщині — 680 грн. Най-

дорожчим великодній кошик традиційно буде у столиці 
(760 грн).

Вартість великоднього кошика на сході буде 
близькою до середньої по Україні. У Луганській та Дні-
пропетровській областях він обійдеться майже в одна-
кову ціну — 668 грн та 669 грн відповідно. На Харків-
щині за набір продуктів до свята доведеться викласти 
670 грн. Найдорожчими у регіоні буде великодній ко-
шик у Донецькій області (696 грн).

Найдешевшим на півдні буде святковий кошик у 
Запорізькій області (633 грн). Вартість великоднього 
кошика на Миколаївщині трохи перевищить середній 
по Україні показник і становитиме 661 грн. Жителям 
решти південних областей — Херсонської та Одесь-
кої — доведеться заплатити 669 грн та 673 грн від-
повідно.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, уже третій рік поспіль найдешевшим 

великодній кошик буде в Тернопільській області (589 грн), а найдорожчим — у Києві (760 грн).

Це залежить від цінових коливань на продукти харчування в областях України, пояснюють в інституті.

ЩО ЗМIНИЛОСЬ 
З 1 КВIТНЯ 2018 РОКУ: 
цiни, тарифи, зарплати 

В Україні з 1 квітня 2018 року запрацював 4G-зв’язок, 

змінився порядок перерахунку пенсій, з’явилась нова система контролю якості 

харчових продуктів тощо. Про всі зміни детальніше — 

у нашій інформаційній добірці.

Піднялися ціни 
на природний газ

З 1 квітня НАК «Нафтогаз України» збіль-
шує вартість газу для промислових спожи-
вачів. Вартість природного газу зросте на 
7,4-9,8 %. З 1 квітня 2018 року почали діяти 
нові ціни, опубліковані на сайті компанії.

Зросли тарифи 
на електроенергію

Підвищення тарифів на електроенергію 
відбулося ще 1 січня, а з 1 квітня обіцяє укра-
їнцям ще більші ціни. Так, відомо, що вартість 
електроенергії зросте на 6,1%. Подорожчан-
ня торкнеться лише промислових спожива-
чів. Населення платитиме за електроенергію 
за поточними рахунками, однак підвищення 
тарифів для промисловості торкнеться всіх 
українців. Оскільки подорожчання електро-
енергії безпосередньо позначиться на ціні 
продуктів і товарів.

Працюючим пенсіонерам 
перерахують пенсії

У квітні в Україні почнуть перераховувати 
страховий стаж тим українцям, які працюють 
після досягнення пенсійного віку. Перераху-
нок буде проведений автоматично. У резуль-
таті розміри пенсій працюючих пенсіонерів 
зростуть. Досі пенсіонери, які продовжували 
офіційно працювати, повинні були подавати 
до Пенсійного фонду заяви про перерахунок. 
Це має стимулювати громадян працювати до-
вше.

Пенсії для військових

Військовослужбовці у квітні отримають 
більші пенсії. Володимир Гройсман повідо-
мив, що в середньому виплати підвищать на 
1500 грн. При цьому суми збільшили «заднім 

числом» — з 1 січня 2018 року. Перераху-
нок відбудеться автоматично. Це стосується 
498 тисяч військових пенсіонерів.

Нові правила 
виїзду за кордон з дітьми

З 1 квітня 2018 року діти — громадяни 
України зможуть виїхати за межі Батьківщини 
тільки за власним закордонним паспортом. 
Документ для дитини можна оформити з мо-
менту народження. Термін його дії — 4 роки, 
для дітей до 16 років. Раніше провезти дітей 
через кордон можна було лише за наявності 
запису в закордонному паспорті батьків.

Контроль за якістю продуктів

В силу вступає закон про державний 
контроль за додержанням законодавства 
щодо харчової продукції (з 4 квітня 2018 року). 
Тепер, якщо інспектори знайдуть неякісну 
продукцію, власник повинен буде сплатити 
штраф у розмірі 200 тис. грн (за кожен неякіс-
ний зразок).

Стягнення заборгованості 
по зарплаті

Міністерство юстиції створило список не-
добросовісних підприємців, з яких з 1 квітня 
2018 року стягуватимуть заборгованість за 
тривалу невиплату зарплати. До цього анти-
рейтингу увійшли підприємства усіх форм 
власності.

Мін’юст діятиме в рамках судових рішень. 
Будуть створені мобільні штаби і групи, які ви-
їжджатимуть на конкретні підприємства, де є 
проблеми з виплатою зарплат.

В органах виконавчої служби знаходить-
ся 15,6 тис. справ на 371,8 млн грн. Загальна 
ж сума заборгованості із заробітної плати в 
Україні станом на березень 2018 року склада-
ла 2,5 млрд грн.

  МЕДИЧНА РЕФОРМА

УКРАЇНЦI МОЖУТЬ ОБИРАТИ 
ТЕРАПЕВТIВ, ПЕДIАТРIВ 

I СIМЕЙНИХ ЛIКАРIВ

2 квітня в Україні розпочинається національна кампанія «Лікар для кожної сім’ї». Українці 
зможуть підписати декларацію та обрати собі сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. 
На часі дізнатися, навіщо такі реформи в системі охорони здоров’я.

Навіщо підписувати декларацію

Підписання декларації — це, фактично, форма заяви. За її допомогою громадяни повідо-
млятимуть, що обрали конкретного лікаря й конкретний заклад. Інформація про вибір ліка-
ря міститиметься в електронній системі охорони здоров’я. З липня 2018 року Національна 
служба здоров’я України направлятиме гроші із загальних податків у медичний заклад ліка-
рю, якого обрала конкретна особа. Відтепер вибирати лікаря можна в будь-якому закладі 
первинної допомоги незалежно від місця проживання або прописки. Кінцевого терміну під-
писання декларацій немає. Обрати свого лікаря встигнуть усі. Міністерство охорони здо-
ров’я рекомендує не відкладати це на кінець року. Головне, щоб кожен обрав лікаря, якому 
довіряє, і під час наступного візиту підписав з ним декларацію. Підписуючи декларацію з кон-
кретним лікарем, людина повідомляє державу, що оплата за її обслуговування має находити 
у цей медзаклад. Якщо громадянин захоче змінити лікаря, достатньо підписати декларацію з 
новим — стара автоматично скасується в системі «Електронне здоров’я».

Алгоритм підписання декларації

1
Оберіть за Вашими особистими критеріями заклад чи лікаря. Ви можете ско-
ристатися порадами знайомих або відвідати найближчі заклади та дізнатися 

про лікарів там.

2
Перевірте, чи вже можна підписати декларацію у вибраному закладі. У цьо-
му Вам допоможе наліпка «Тут можна обрати свого лікаря». Заклад, у якому 

працює обраний Вами лікар, має бути підключеним до системи «Електронне здо-
ров’я».

3
Зверніться у медзаклад, де працює терапевт, педіатр чи сімейний лікар, з яким 
Ви хочете підписати декларацію. З собою потрібно мати паспорт, податковий 

номер і мобільний телефон. Якщо підписуєте декларацію з педіатром чи сімейним 
лікарем для дитини, візьміть також свідоцтво про її народження.

4
Уповноважений працівник медзакладу (працівник реєстратури, медсестра або 
лікар) введе Ваші дані в електронну систему. На мобільний надійде СМС з ко-

дом. Повідомте цей код працівнику закладу.

5
З електронної системи роздруковується декларація з Вашими даними. Уважно 
перевірте, чи всі Ваші дані правильні. Якщо потрібно, працівник закладу внесе 

зміни в системі та роздрукує декларацію ще раз. Підпишіть два екземпляри роздру-
кованої декларації. Один ви забираєте з собою, інший лишається в закладі.

6
Працівник закладу підтверджує Вашу декларацію електронним підписом і від-
правляє в електронну систему. Тепер Ви в електронній системі охорони здо-

ров’я, НСЗУ гарантовано направить гроші у Ваш заклад і Вашому лікарю з липня.

Відтепер українці мають можливість обирати терапевтів, 

педіатрів чи сімейних лікарів, заклади яких підключились до 

електронної системи охорони здоров’я. Алгоритм вибору лікаря 

та підписання декларацій прописаний у документі «Порядок 

вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу».
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  ВАЖЛИВО!

НА ЧАСI – КОНСТРУКТИВНИЙ 
ДIАЛОГ З ГРОМАДОЮ

Традиційними для кернелівців є зустрічі 
з громадами підопічних населених пун-
ктів з метою обговорення подальшої 

співпраці. Нещодавно низка подібних заходів 
пройшла в селах регіону.

Ми вирішили детальніше розповісти Вам 
про те, як проходив круглий стіл за участю 
кернелівців у Врадіївській селищній раді (Ми-
колаївська обл.). Саме тут працює підприєм-
ство «Україна», яке влітку минулого року стало 
частиною компанії Кернел.

Участь у заході взяли сільський голова 
Микола Москаленко, перший заступник голо-
ви райдержадміністрації Василь Кравченко, 
Людмила Андрійчук — керівник відділу соці-
альної політики Кернел у регіоні, її заступник 
Любов Капелюшна, землевпорядник Олек-
сандр Макарук.

Із короткої інформації, яку надали пред-
ставники Кернел, учасники зустрічі довідалися 
про соціальну політику Компанії, про умови фі-
нансування проектів, спрямованих на підтримку 
освіти, культури, медицини, благоустрою та інф-
раструктури сільських населених пунктів тощо.

— Соціальний бюджет формується ре-
тельно, з урахуванням потреб пайовиків, струк-
тури населених пунктів та площі орендованих 
угідь, — підкреслила Людмила Андрійчук. —
Така система розподілу дає можливість фі-
нансувати першочергові потреби пайовиків —
жителів підопічних сіл. Йдеться, наприклад, 
про допомогу, яку Компанія надає своїм орен-
додавцям при народженні дитини, на похо-
вання. Також обов’язковими статтями витрат 
є придбання новорічних подарунків для учнів, 
привітання першокласників з Днем знань та 
учасників бойових дій — з Днем Перемоги. А 
ще це фінансова підтримка сільських шкіл, ди-
тячих садочків, амбулаторій, Будинків культури 
тощо. Словом, соціальну політику агропідпри-
ємства Компанії та БФ «Разом з Кернел» вибу-
довують згідно з вимогами часу, у тісній вза-
ємодії з органами місцевого самоврядування 
та активом сільських громад.

Підключившись до розмови, селищний 
голова Микола Москаленко зауважив, що є 
багато різних проблем, які неможливо вирі-
шити одразу. І якщо потрібно зробити щось 
значиме та, відповідно, вартісне, зазвичай 
доводиться звертатись по допомогу до спон-
сорів, зокрема до орендарів землі. Проте для 
реалізації будь-якої справи спершу треба 
виготовити проект, прорахувати кошторис, 

і лише тоді розпочинати втілювати плани в 
життя.

— Безперечно, агропідприємства Ком-
панії та БФ «Разом з Кернел» можуть брати 
участь у співфінансуванні проектів, проте 
при цьому ми завжди звертаємо увагу на 
нагальність питання, — уточнила Людмила 
Андрійчук. — Наприклад, нещодавно до нас 
звернулася адміністрація гімназії з проханням 
обладнати комп’ютерний клас і придбати ін-
терактивну дошку. Згодом виявилося, що це 
не найболючіша проблема, оскільки в закладі 
терміново потрібно було провести ремонт га-

зових котлів. І логічно, що перевагу було від-
дано теплим приміщенням.

У свою чергу Микола Москаленко акцен-
тував, що вирішувати проблеми колегіально —
легше та швидше.

— Якщо вже говорити про першочергове, 
то вважаю, що це має бути  впровадження в 
школах енергозберігаючих технологій, — під-
креслив сільський голова. — На практиці це 

вже працює в дитсадках «Золотий ключик», 
«Калинонька», — там тепло, і батьки спокійні 
за своїх дітей.

Василь Кравченко, перший заступник 
голови райдержадміністрації, у ході розмо-
ви  повідомив, що нині виготовлені проекти 
на реконструкцію топкової в дитячій юнацькій 
спортивній школі, на заміну вікон та ремонт 
даху Врадіївської школи, на укомплектування 
кабінетів першокласників меблями та облад-
нанням тощо.

— Зрозуміло, що проблем у закладів 
освіти багато, і, звісно, обладнання перших 

класів повинно відповідати інноваційним 
стандартам. Діти мають отримати повноцінні 
знання, як того вимагає сучасність, — про-
коментувала Людмила Андрійчук. — Кернел 
у своїй соціальній політиці завжди робить 
акцент саме на освітніх закладах. Торік агро-
підприємства Компанії спільно з БФ «Разом з 
Кернел» інвестували 27 млн грн у соціальну 
сферу підопічних сіл, з них левова частка —
майже 6 млн грн — направлена на підтримку 
освітньої сфери. Додам, що наразі ми оголо-
сили конкурс проектів для шкіл, за підсумка-
ми якого переможець може отримати бюджет 
від 20 тис. грн до 100 тис. грн. Тож запрошу-
ємо до участі.

Гарним доповненням обговорення став 
коментар Любові Капелюшної, заступника 
керівника відідлу соціальної політики Кернел 
у регіоні.

— Компанія Кернел, будучи лідером агро-
промислового комплексу України, якісно вті-
лює в життя принципи соціальної відповідаль-
ності, — наголосила Любов Борисівна. — Наша 
Компанія завжди відкрита до конструктивного 
діалогу. Доказом цього є сьогоднішня зустріч. 
Ми працюємо прозоро, дотримуючись усіх 
законодавчих норм. Пайовик для нас насам-
перед є партнером, з яким треба чесно буду-
вати відносини, виконувати всі домовленості, 
зазначені в укладених договорах оренди. Ми 
сумлінно підходимо до питання сплати подат-
ків та соціальних зобов’язань. Так, у минуло-
му році підприємства Кернел Миколаївщини, 
зокрема «Україна» (Кернел), сплатили понад 
8,5 млн грн податків. З них місцеві скарбниці 
Врадіївського району отримали 3 млн 800 тис. 
грн податкових надходжень. А ці кошти також 
спрямовуються на покращення рівня життя в 
селах регіону.

На звершення учасники круглого столу 
постановили, що необхідно провести чергову 
зустріч з директорами шкіл, аби кожен міг ви-
словити свою думку, обговорити проблеми та 
шляхи їхнього вирішення.

У БЕРЕЗНI ПАЙОВИКИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАДИ СIЛ ВЕЛИКА 
ВУЛИГА, МАЛА ВУЛИГА, ЖАХНIВКА, ДОВГОПОЛIВКА, РАХНИ-ПОЛЬОВI 
(ВIННИЦЬКА ОБЛ.), ЧОРНА КАМ’ЯНКА, ВIКТОРIВКА, СТАРI БАБАНИ, 

КОРЖОВА, РОМАНIВКА, КОБРИНОВА ГРЕБЛЯ, КОБРИНОВЕ, ТАЛЬЯНКИ, 
КОРИТНЯ, ДОЛИНКА, ЛУКАШIВКА, ЮШКIВЦI, ЛИСИЧА БАЛКА, РАДЧИХА, 

ПЕТРАКIВКА, МОКРА КАЛИГIРКА, СУХА КАЛИГIРКА, ЯРОШIВКА 
(ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.), КАЛЬНИБОЛОТА ТА ТРОЯНКА 

(КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛ.), А ТАКОЖ СМТ ВРАДIЇВКА 
(МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ.) ЗМОГЛИ ПОСПIЛКУВАТИСЯ З КЕРНЕЛIВЦЯМИ, 
ОКРЕСЛИТИ ПЛАНИ СПIВПРАЦI НА ПОТОЧНИЙ РIК ТА ОЗНАЙОМИТИСЯ 

З НОВИМИ, ВИГIДНИМИ УМОВАМИ СПIВПРАЦI.

На шпальтах видання ми систематично розповідаємо про діяльність агропідприємств компанії Кернел у селах 

Кіровоградщини, Вінниччини, Одещини, Миколаївщини та Черкащини. Окрім потужної виробничої діяльності, 

кернелівці чітко дотримуються принципів соціальної відповідальності. Представники Компанії завжди відкриті до 

конструктивного діалогу з сільськими громадами, місцевою владою та своїми орендодавцями.

У березні у Врадіївській селищній раді У березні у Врадіївській селищній раді 

(Миколаївська обл.) пройшов круглий стіл за участю (Миколаївська обл.) пройшов круглий стіл за участю 

представників компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел»представників компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел»
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  З ПЕРШИХ УСТ

З ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИЗ ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИ

ОЧIЛЬНИКИ СIЛ – ПРО СПIВПРАЦЮ З КЕРНЕЛ
Щомісяця на сторінках газети ми інформуємо читача про ряд соціальних проектів, які реалізовуються в селах 

Черкащини, Кіровоградщини, Одещини, Миколаївщини та Вінниччини за фінансової підтримки агропідприємств 

компанії Кернел і БФ «Разом з Кернел». Наразі ми вирішили запитати в очільників сіл про те, наскільки вдалою та 

результативною є співпраця з Компанією та які проекти планується реалізувати разом з Кернел у поточному році.

Адалат Джабієв, голова Жеребківської сільради 
(Ананьївський р-н, Одеська обл.),
орендар підприємства «Агросервіс» (Кернел)

«З підприємством «Агросервіс» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел» ми маємо певний досвід співпраці. Обов’яз-
ковими статтями витрат, на які орендар систематично 
виділяє кошти, є освітня сфера та підтримка інфрастру-
кутри. Щороку аграрії вітають наших дітей з новорічно-
різдвяними святами, даруючи солодощі, до Дня знань 
презентують першокласникам канцелярське приладдя. 

Торік допомогли у встановленні дверей у школі та придбанні посуду для шкільно-
го харчоблоку. Також за фінансової участі Компанії облаштовано територію біля 
ДНЗ «Колосок», сюди ж придбано матеріали для ремонту водопроводу. Ми вдяч-
ні Кернел за вже надану допомогу. У поточному році хотілося б співпрацювати з 
Компанією на більш глобальному рівні, за розширеними програмами. Йдеться про 
співфінансування проектів, які сприятимуть вирішенню питань енергозбереження 
у соціальних установах, облаштування спортивних майданчиків, покращення інф-
раструктури. Така потреба виникла тому, що ми — одна з сільрад регіону, яка має 
вже готові (прописані) проекти, ті, що пройшли державні експертизи, зокрема з ре-
конструкції вуличного освітлення та встановлення каплички на сільському цвинтарі. 
Переконаний, що Компанія підтримає такі ініціативи й надалі працюватиме з дум-
кою про село та його жителів».

Олег Пашенюк, голова Крутеньківської сільради 
(Голованівський р-н, Кіровоградська обл.),
орендар підприємства «Хлібороб» (Кернел)

«Торік спільно з підприємством «Хлібороб» (Кернел) нам вда-
лося реалізувати дійсно важливу справу. Мова про співфінан-
сування проекту з відновлення під’їзної дороги (початок вул. 
Гагаріна. — Ред.) до села Крутеньке. Кернел інвестував сюди 
150 тис. грн, ще стільки ж виділено з сільської скарбниці. Цю 
артерію ремонтували років п’ятнадцять тому. Останнім часом 
пересування нею стало ще більш проблематичним — ями та ви-

боїни псували транспорт і навіть становили загрозу для пасажирів. Спільним коштом та 
зусиллями ми провели тут поточний ремонт. Вдячні кернелівцям за те, що пішли нам на-
зустріч у співфінансуванні.
Додам, що у 2016 році Компанія також надавала кошти на покращення дорожнього покрит-
тя містка, розташованого на в’їзді. Тоді за гроші, виділені з бюджету, придбали щебінь, 
а аграрії допомогли з його підвезенням та оплатили роботи з укладки. До речі, дякуємо 
Компанії не лише за дороги, а й за кошти, направлені на ремонт даху Будинку культури, 
ушкодженого буревієм. Йдеться про 27,5 тис. грн (у 2016 році Компанія направила сюди 
48 тис. грн). Цьогоріч плануємо продовжити процес ремонту доріг, адже після зими разом 
зі снігом «зійшов» і асфальт на деяких ділянках, тому покриття треба рятувати. Переконані, 
що Кернел вкотре не відмовить нам у допомозі. І наостанок зазначу, що добре, коли  поруч 
з нами працюють орендарі, які не оминають увагою проблем сільських територій».

ДЯКУЄМО ЗА ДIЄВУ ПIДТРИМКУ!
«Напередодні Великодніх свят у кожному українському селі 
активно тривали роботи з благоустрою. Наше теж не було ви-
нятком. Наймасштабніше прибирання територій проходило в 
сільському парку. Силами людей з районного центру зайнятості 
місцевість розчищено від зарослів, проведено обрізку дерев, 
вивезено величезну кількість сміття. Технікою та паливно-мастильними матеріалами 
для цього процесу допомогло підприємство «Хлібороб» (Кернел). До речі, для керне-
лівців це вже стало традицією. Щороку аграрії надають посильну допомогу під час ве-
ликоднього прибирання. Я особисто та вся громада вдячні Компанії за таку ініціативу. 
Окремо хотілося б подякувати за плідну співпрацю в минулому році. Адже торік за ко-
шти від Кернел ми придбали і встановили вікна та двері в фельдшерсько-акушерському 
пункті, дитячому садочку, відділенні зв’язку. Також провели поточний ремонт приміщен-
ня в ФАПі. Крім того, за фінансової підтримки Компанії на в’їзді в село встановлено виві-
ску. Аграрії систематично надають транспорт для підвезення жителів до районної лікарні, 
допомагають вапном, фарбою для проведення робіт з благоустрою, презентують нашим 
учням подарунки до Нового року, а першокласникам — до Дня знань, розчищають дороги 
від снігових заметів. Важливо, що підтримка Компанії завжди дієва для громади. Дякуємо 
за добрі всі добрі справи та сподіваємося на подальшу не менш плідну співпрацю».

З повагою, Надія П’яничук, голова с. Наливайка (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

ПОДЯКА 
ЗА ТУРБОТУ ПРО ДIТЕЙ
«Відділ освіти Врадіївської райдержадміністрації 
висловлює щиру подяку СТОВ «Агрофірма «Укра-
їна», компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» за 
підтримку навчальних закладів. Ваша допомо-
га — свідчення небайдужого ставлення до про-
блем освіти в Україні й розуміння непересічної 
важливості шкільного виховання.
Кернел не лише дбає про своїх пайовиків, а й 
виявляє турботу про вихованців дитячих садків 
селища та обдарованих учнів шкіл району. Напе-
редодні Нового року вихованці врадіївських до-
шкільних закладів та учні початкових класів шкіл 
селища отримали солодкі подарунки. За фінан-

сування Компанії 22 учні шкіл району взяли участь у Всеукраїнському конкурсі з захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів — членів Малої академії наук України у м. Миколаєві, з них семеро дітей стали переможцями. Також 
11 наших учнів відвідали Всеукраїнські змагання з футзалу «Шкільна футзальна ліга України» у м. Первомайську. У 
квітні-травні планується низка заходів, куди наші дітки зможуть потрапити завдяки коштам, які Кернел виділив на 
паливно-мастильні матеріали. Дякуємо за увагу до потреб освіти, за порядність, професіоналізм та відповідаль-
ність, що дозволили Вам зробити вагомий внесок у справу навчання українських школярів».

З повагою, колектив відділу освіти Врадіївської РДА (Миколаївська обл.)

Напередодні Великодніх Напередодні Великодніх 

свят підприємство свят підприємство 

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

допомагало громаді допомагало громаді 

с. Наливайка с. Наливайка 

(Голованівський р-н, (Голованівський р-н, 

Кіровоградська обл.) у Кіровоградська обл.) у 

благоустрої територійблагоустрої територій

Підприємство «Україна» (Кернел) Підприємство «Україна» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» направляли кошти на та БФ «Разом з Кернел» направляли кошти на 

придбання паливно-мастильних матеріалів для придбання паливно-мастильних матеріалів для 

підвезення учнів шкіл Врадіївського району підвезення учнів шкіл Врадіївського району 

на конкурси та олімпіадина конкурси та олімпіади

  ФОТОФАКТ

ДО СВЯТА ЖIНОЧНОСТI 
ТА КРАСИ

Зимово-весняний період став для сільських громад 

Миколаївщини плідним на заходи, які проводилися за 

організаційної та фінансової підтримки агропідприємств 

Кернел. Зокрема, підприємство  «Вісла» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» презентували солодощі для 

проведення засідання «Університету ІІІ віку» в с. Новоселівка 

(Арбузинський р-н, Миколаївська обл.), присвяченого 

8 Березня.

Соціальний працівник територіального центру Яна Кузьмінська роз-
повідає, що засідання «Університету ІІІ віку» стали для мешканців 
с. Новоселівка гарною традицією.

— Здебільшого учасники таких засідань — місцеві жителі, пенсіо-
нери, які із задоволенням приходять на заняття, — коментує наша спів-
розмовниця. — Тут ми розповідаємо чимало цікавого, надаємо корис-
ну інформацію щодо господарювання, культурно-мистецької сфери. 
А 8 березня влаштували для них справжнє свято. Спільно з учнями школи 
та аматорами клубу організували привітальну програму зі смачним час-
туванням. На дійстві були присутні 14 жінок. Придбати смаколики до со-
лодкого столу допомогло підприємство «Вісла» (Кернел). За що ми дуже 
вдячні аграріям.

Проведення свята 8 Березня та засідання Університету ІІІ віку в Проведення свята 8 Березня та засідання Університету ІІІ віку в 

с. Новоселівка (Арбузинський р-н, Миколаївська обл.)с. Новоселівка (Арбузинський р-н, Миколаївська обл.)
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

ДБАЄМО ПРО ПРОТИПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ
Уже близько 25 років на території села Байтали (Ананьївський р-н, Одеська обл.) діє стаціонарне відділення для самотніх 

та непрацездатних громадян. Відкривалося воно на базі дільничної лікарні, а після її реорганізації було змушене 

самостійно шукати джерела фінансування.

«ДРАЙВ» ЗВУЧАТИМЕ ЯКIСНIШЕ!

Такий заклад існує і в селі Перего-
нівка. Наразі при Будинку культури 
діють вокально-інструментальні 

ансамблі, танцювальні гуртки. Не менш 
ніж двічі на місяць тут проходять різно-
манітні заходи, свята, звітні концерти. 

Директор закладу Сергій Деружин-
ський розповідає, що по-справжньому 
пишається тим, що в сьогоднішній не-
простий час громаді вдалося зберегти 
культурну сферу. З року в рік спільними 
зусиллями місцева влада та актив села 
намагаються підтримувати належний 

стан приміщення Будинку культури, 
сприяти тому, щоб артисти мали мож-
ливості для творчого розвитку та зрос-
тання.

— Окрім підтримки з боку сіль-
ської ради ми одержуємо допомогу від 
спонсорів і благодійників. Нещодавно 
підприємство «Хлібороб» (Кернел) та  
БФ «Разом з Кернел» направило ко-
шти на придбання електронної ударної 
установки для колективу «Драйв», — 
коментує наш співрозмовник. — Цей 
гурт досить популярний у нашому ре-

гіоні, має чимало виїзних виступів. Ра-
ніше артисти користувалися застрілим 
обладнанням, що відповідно впливало 
на якість концертів. Тепер звучання 
стало значно кращим, а учасники ко-
лективу отримали шанс удосконалю-
вати свої вміння й навики на найвищо-
му рівні. Дякуємо кернелівцям за таку 
ініціативу й за те, що підтримують цей 
проект. Також вдячні місцевій владі та 
сільському голові, які завжди з розу-
мінням ставляться до потреб культур-
ної сфери.

Голованівщина (Кіровоградська обл.) здавна славилася своїми людьми, залюбленими в пісню й музику. 

Осередками збереження та розвитку культурної спадщини завжди були сільські будинки культури та клуби.

Учасники колективу «Драйв» із с. Перегонівка Учасники колективу «Драйв» із с. Перегонівка 

(Голованівський р-н, Кіровоградська обл.) дякують (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.) дякують 

підприємству «Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» підприємству «Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 

за нову електронну ударну установкуза нову електронну ударну установку

–Наразі у нас проживають 
17 осіб, восьмеро з них —
лежачі, які не в змозі за со-

бою слідкувати, — розповідає директор 
центру Наталія Чебан. — Вважаю, що 
перебування в нашому закладі є для них 
хоча б якоюсь можливістю вести нор-
мальне життя.

Нещодавно, після чергової перевір-
ки пожежної безпеки, заклад зіштовхнув-

ся з проблемою відсутності повноцінно-
го протипожежного водопостачання. 
Слід було терміново знайти кошти на 
придбання необхідного обладнання, єм-
ності для води.

— Ми звернулися з відповідним 
проханням до підприємства «Агросер-
віс» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел», 
оскільки знайти кошти у власному, і без 
того скромному бюджеті не змогли, —

додає Наталія Іванівна. — У Кернел піш-
ли нам на зустріч, виділивши потрібну 
суму. Наразі ми придбали все необхід-
не. Від себе особисто та від наших по-
жильців щиро дякую за розуміння та 
людяність. До речі, кернелівці щороку 
допомагають нам в оранці присадибної 
ділянки, на якій ми вирощуємо овочі. І 
роблять вони це безкоштовно, без на-
гадувань і звернень.

ЩОБ ЛIХТАРI СВIТИЛИ ЯСКРАВIШЕ
Чимало українських сіл про вуличне освітлення лише мріють. Адже в багатьох населених пунктах 

воно відсутнє, а ті, кому все ж пощастило, постійно зіштовхуються з питанням — як утримувати 

систему в належному стані, уникати поломок та частої заміни обладнання. Громада села 

Лисича Балка (Катеринопільський р-н, Черкаська обл.) належить до числа щасливчиків. 

Бо нічне освітлення тут є на більшості вулиць.

–Зізнаюся, що підтримувати вуличне освіт-
лення в робочому стані доволі непросто, 
— розповідає сільський голова Едуард 

Дашівець. — Але в цьому процесі нам систематич-
но допомагає підприємство «Зоря» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел». Нещодавно аграрії направили 
кошти на закупівлю обладнання, яке забезпечує 
автоматичне вмикання та вимикання світла на цен-
тральній вулиці, а також на придбання лампочок для 
заміни тих, що вийшли з ладу. Торік ми одержували 
від Кернел аналогічну допомогу.

Варто зауважити, що за фінансової підтримки 
підприємства «Зоря» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел» на території Лисичої Балки реалізовано чимало 

важливих проектів. Кернелівці підтримують постій-
ний зв’язок з мешканцями сіл, місцевою владою, 
організовують зустрічі, на яких обговорюються важ-
ливі питання.

— Минулого року за фінансування Кернел ми 
провели ремонт у місцевому ФАПі, замінили вікна 
у школі та адміністративній будівлі, провели День 
села, взяли участь у змаганнях «Найспортивніше 
село» тощо, — продовжує наш співрозмовник. —
Але найголовніше те, що допомога від Компанії не-
змінно дієва, її видно неозброєним оком. Представ-
ники підприємства «Зоря» (Кернел) та Благодійного 
фонду завжди в курсі наших потреб і проблем. Гро-
мада щиро вдячна їм за розуміння та співпрацю.

Підприємство «Зоря» (Кернел) Підприємство «Зоря» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» направили кошти та БФ «Разом з Кернел» направили кошти 

на придбання обладнання для підтримки на придбання обладнання для підтримки 

системи вуличного освітлення у системи вуличного освітлення у 

с. Лисича Балка (Катеринопільський р-н, с. Лисича Балка (Катеринопільський р-н, 

Черкаська обл.) в робочому станіЧеркаська обл.) в робочому стані

Керівництво та постояльці стаціонарного відділення для самотніх Керівництво та постояльці стаціонарного відділення для самотніх 

непрацездатних громадян у с. Байтали (Ананьївський р-н, непрацездатних громадян у с. Байтали (Ананьївський р-н, 

Одеська обл.) дякують Кернел за допомогу у придбанні обладнання для Одеська обл.) дякують Кернел за допомогу у придбанні обладнання для 

протипожежного водопостачанняпротипожежного водопостачання
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Руслан Іванович БілостеннийРуслан Іванович Білостенний  
 Посада:Посада:  фахівець з технології на підприємстві фахівець з технології на підприємстві 

«Агро Інвест Україна» (Кернел), Тиврівський р-н, Вінницька обл.«Агро Інвест Україна» (Кернел), Тиврівський р-н, Вінницька обл.

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

«Оскільки я народився та виріс у селі, а батьки все життя пропрацю-
вали у сільському господарстві, то вибір професії для мене був сві-

домий і цілком прогнозований. Після школи вступив до Вінницького 
аграрного університету на спеціальність «Агрономія». На підприєм-

стві «Агро Інвест Україна» працюю останні 10 років, проте значні зміни 
сталися торік, коли влітку ми приєдналися до компанії Кернел. Йдеться 

про оновлення технічного парку та нові підходи до ведення аграрної спра-
ви — використання інтенсивних технологій, які сприятимуть не лише підвищен-

ню врожайності, а й збереженню родючості ґрунту. Моя зона відповідальності —
це контроль за виробничими процесами, які проходять на 12 тис. га землі в Тиврівському, Немирівському 
та Шаргородському районах Вінниччини. Зокрема, це підживлення ґрунту, внесення засобів захисту рослин 
тощо. Окремої згадки заслуговує також професіоналізм моїх нових колег-кернелівців, їхня готовність надати 
допомогу. Всі нововведення зрозуміло й доступно доносяться до фахівців. Вважаю, що кожен, хто працює в 
Кернел, є успішним, адже досяг певного професійного рівня, зумів застосувати свої знання й навики. У ново-
му сезоні ми продовжимо сумлінно працювати на благо своєї Компанії, родини та всієї країни».

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

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Сергій Васильович КоверкоСергій Васильович Коверко  
 Посада:Посада:  завідувач складу на підприємстві «Хлібороб» (Кернел), завідувач складу на підприємстві «Хлібороб» (Кернел), 

Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

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

«У господарстві села Молдовка працюю вже 28 років. Був інжене-
ром, бригадиром тракторної бригади. Ще з юних літ я відчував, що 

сфера інженерії, обслуговування великогабаритної техніки — це моє. 
Навчався у Дніпропетровському державному аграрно-економічному 

університеті за спеціальністю «інженер-механік». У 2012 році наше гос-
подарство стало частиною компанії Кернел. Наразі обіймаю посаду за-

відувача складу запасних частин та паливно-мастильних матеріалів, веду 
їхній облік, переміщення й т. д. Паралельно підключаюся до ремонтів наявної 

техніки. Зараз наш технічний парк невеликий, але частина агрегатів здебільшого ви-
користовується для обслуговування пайовиків — для оранки, культивації присадибних ділянок, розвезення 
плати за паї, якщо йдеться про продукцію. Варто зауважити, що з часу нашого приєднання до Кернел значно 
покращилося матеріальне забезпечення виробничого процесу. І це дозволяє нам якісно та вчасно виконувати 
поставлені завдання, досягати успіху. Що ж до самого поняття успіху, як на мене, — це сукупність тих складо-
вих, що сприяють належному рівню життя, відчуттю затребуваності людини в цьому світі».

ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
ТОВ «Агро Інвест Україна» (Кернел)

ФАХІВЕЦЬ З ПЕРСОНАЛУ
(с. Велика Вулига, Тиврівський р-н, Вінницька обл.)
 Вища освіта.
 Досвід роботи від 2 років.
 Знання КЗпП та інструментів добору, розвитку та оцінки 

персоналу.

СТАРШИЙ ОХОРОННИК ГРУПИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ 
(с. Велика Вулига, Тиврівський р-н, Вінницька обл.)
 Вища/неповна вища освіта.
 Досвід роботи від 1 року.
 Гарна фізична підготовка.

Контактна особа: Віолетта Біляк, тел.: (067) 263-92-59

ТОВ «АФ Хлібороб» (Кернел)

СТАРШИЙ ОХОРОННИК ГРУПИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ 
(с. Наливайка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

 Вища/неповна вища освіта.
 Досвід роботи від 1 року.
 Гарна фізична підготовка.

НАЧАЛЬНИК ГАРАЖА
(с. Клинове, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

 Вища/неповна вища інженерно-технічна освіта.
 Досвід роботи від 2 років на керівній посаді.

ТЕХНІК ІЗ СИСТЕМ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА 
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

(с. Наливайка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)
 Вища/неповна вища технічна освіта.
 Досвід роботи у сфері монтажу та експлуатації систем 

охоронної сигналізації й відеоспостереження від 1 року.

ФАХІВЕЦЬ З ПЕРСОНАЛУ
(с. Наливайка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

 Вища освіта, досвід роботи від 2 років.
 Знання КЗпП та інструментів добору, розвитку та оцінки 

персоналу.

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

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — провідний та найбільший в Україні виробник і експортер 
соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської про-
дукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Компанія що-
року підтверджує беззаперечне лідерство в усіх напрямках діяльності 
у регіонах присутності та світових рейтингах. Протягом 10 років акції 
Кернел торгуються на Варшавській фондовій біржі. У 2011-му IPO Кер-
нел було визнано найкращим у країнах Центральної та Східної Європи 
за всю історію цієї біржі. З року в рік Компанія лідирує в рейтингах най-
кращих роботодавців. У 2016-му Кернел визнано найбільш прозорою 
Компанією АПК відповідно до Індексу прозорості найбільших компаній 
в Україні. У 2017 році Кернел успішно дебютував на ринку євробондів, 
розмістивши на Ірландській фондовій біржі п’ятирічні облігації. На част-
ку Кернел припадає близько 8% світового виробництва соняшникової 
олії. Торговельнi марки Компанії: «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак До-
машня», «Чумак Золота». Свою продукцію Кернел постачає до більш 
ніж 60 країн світу, серед основних ринків збуту — Індія, країни Євро-
союзу, Єгипет і Туреччина. Переробні потужності Кернел становлять 
3,5 млн тонн насіння соняшника на рік, що дозволяє отримувати 1,5 млн 
тонн соняшникової олії та близько 1,3 млн тонн соняшникового шроту. 
Iз 2010 року Кернел активно розвиває аграрний напрямок дiяльнос-
тi — сiльгоспвиробництво. Щороку Компанія постачає на міжнародні 
ринки приблизно 5 млн тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, сої та ріпаку, 
закуповуючи сільгосппродукцію у більш ніж п’яти тисяч виробників, а 
також вирощуючи власну продукцію на понад 600 тис. га землі. Поруч із 
виробничою дiяльнiстю проводиться тiсна спiвпраця з громадами сiл i 
малих мiст на територiї присутностi агропiдприємств Кернел. Основне 
завдання — фiнансово-матерiальна пiдтримка громадських iнiцiатив, 
соцiальної сфери населених пунктiв з метою пiдвищення рiвня життя 
та добробуту населення. У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи Компанiї 
об’єднали в програму пiдтримки територiальних громад «Разом з Кер-
нел». Для реалiзацiї цiєї програми агропiдприємства Компанiї створи-
ли однойменний Всеукраїнський Благодiйний фонд «Разом з Кернел». 
У Черкаській області Компанія обробляє землі в Катеринопільському, 
Тальнівському, Уманському, Маньківському, Монастирищенському 
районах та представлена підприємствами «Зоря», «Чорна Кам’янка», 
«Айова», «Кочубій», «Долинка-Агро», «Коритня-Агро», «Лукашівка ІК». На 
Кіровоградщині та Вінниччині Кернел орендує землі в Голованівському, 
Новоархангельському, Оратівському, Шаргородському, Тиврівському, 
Бершадському районах (підприємства «Урожай», «Хлібороб», «Осіїв-
ське», «АФ Відродження», «Агро Інвест Україна», АФ «Кочубій», «Юшків-
ці-Агро»). В Одеській області інвестор представлений підприємствами 
«Агросервіс» та «СТОВ імені Мічуріна», що обробляють землі (відповід-
но) в Ананьївському та Миколаївському районах. У Миколаївській об-
ласті — підприємствами «Вісла», «Злагода», «Україна», що проводять 
свою діяльність на землях Доманівського, Арбузинського та Врадіїв-
ського районів. На вказані підопічні території поширюються й соціальні 
програми Благодійного фонду.

  НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

ГОСПОДИНI ГОЛОВАНIВЩИНИ ГОТУЮТЬСЯ ДО СВЯТ
Ще задовго до Великодня майстрині з села 

Наливайка, що в Голованівському районі 

Кіровоградщини, розпочали підготовку до 

свята. Справа в тому, що для чотирьох тутешніх 

жінок — Любові Гончар, Марії Маненко, Галини 

Закалашнюк і Надії Ковбасюк уже стало гарною 

традицією вишивати до Пасхи нові роботи, 

найпопулярніші з них — рушники для накриття 

великоднього кошика.

–У такому складі ми намагаємося збиратися що-
тижня, особливо в зимову пору, коли працюєш 
довгими вечорами над вишиванням, — ко-

ментує Марія Маненко. — Наразі перед святами вкотре 
зібралися, щоб обмінятися ідеями та новими ескізами 
для великодніх рушників. Погодьтеся, до Великодня, най-
світлішого дня року, кожна господиня намагається при-
готуватися заздалегідь: хтось шукає нові цікаві рецепти 
пасочки, хтось вигадує незвичайні способи декору коши-
ка, а ми вишиваємо великодні рушники. І недарма, адже 
гарний рушничок ручної роботи давно став обов’язковим 
елементом свята.

Варто зауважити, що любов до вишивання виплекана 
у майстринь з дитинства, і цей навик удосконалюється з 
року в рік. Тепер жінки з задоволенням дарують свої до-
робки рідним і близьким, викликаючи посмішки на їхніх 
обличчях і створюючи урочисту атмосферу в домівках.

Майстрині-вишивальниці з с. Наливайка Майстрині-вишивальниці з с. Наливайка 

(Голованівський р-н, Кіровоградська обл.) (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.) 

готуються до Великодняготуються до Великодня



76 квітня 2018 року

  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.

 1 квітня — Хризанта

«Як Хризант погідний, буде й рік дорід-
ний». Поки тануть останні сніги, спосте-
рігали: шумлива вода — на густі трави, 
тиха — на кволі.

 2 квітня — Фотинії

Уродженка Самарії, свята зцілювала 
християн від трясовиці. Вважається, що 
на Фотинії вода в колодязях стає ліку-
вальною.

 З квітня — Фоми

Вшановуючи пам’ять патріарха Фоми, 
хранителя скарбів, не забуваймо й про 
сенс вислову Страсного вівторка: «Кеса-
рю — кесареве, а Богу — Боже».
Ранковий туман віщує ясну погоду, а сині 
хмари — на тепло й опади.

 4 квітня — Василя

У день Василя Теплого селяни йдуть на 
околицю, щоб побачити, як сходить сон-
це. Червоне і з колами — віщує родючий 
рік.

 6 квітня — Захарія, Якова

Напівжартома приказували: «На Захарія 
і Якова весна бува ніякова». Увагу приді-
ляли ночі: тепла — на добру весну, а хо-
лодна — на «ніякову».

 7 квітня — Благовіщення

Третя радісна звістка — не лише про на-
родження у Марії Сина Божого, а й про 
зустріч весни. Відтепер земля, птаство й 
худоба весну чують, а рослини всі благо-
словенні стають. Яка погода на Благові-
щення, таку чекай і на Великдень.

 8 квітня — Великдень

Вшановують пам’ять архангела Гаври-
їла. Народний календар закликав сіяти 
ярину, якщо весна виявиться пізньою, а 
свято не припаде на день Воскресіння 
Христового, як цього року.

 9 квітня — Матрони

«Мотря вийшла за хати пташок зустрі-
чати». Оскільки о цій порі прилітають 
звичайні чайки, які в деяких місцевостях 
відомі як настовиці, мученицю також на-
зивають Настовицею.

 11 квітня — Марка

Кажуть, цей святий творить справжні 
дива. Коли «На Марка дощик піде, то й на 
камені овес зійде».

 12 квітня — Івана

На Івана Ліствичника прокидається всяка не-
честь і домові. Якщо припиниться тяга в печі, 
чекай сильного похолодання — аж до снігу.

  НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР

КВIТЕНЬ З ВОДОЮ, А ТРАВЕНЬ З ТРАВОЮ
Два весняні місяці — у народі справжні улюбленці. 

До них приглядаються, щоб передбачити майбутній врожай, 

прислухаються — щоб почути підказки матінки-природи. Зрештою, 

квітень-травень несуть на землю ту насолоду, радість та оновлення, 

які дарує істинна молодість.

 14 квітня — Марії

Марію Єгипетську вважають заступницею 
від розпусної пристрасті. Наші предки по-
мітили: на велике водопілля вродиться 
густа трава. До середини квітня закінчу-
вався запас капусти, тож на Марії їли по-
рожній борщ.

 18 квітня — Федула

«Прийшов Федул — теплий вітер подув». 
Коли ж піде дощ, кажуть, що «Федул губи 
надув».

 19 квітня — Євтихія

За часів життя архієпископа було неспо-
кійно, зате тиха погода цього дня вказує на 
врожай ранніх зернових.

 20 квітня — Килини

Ім’я воїна Акилини у народному побуті пе-
ретворилося на жіноче. Звідси й прислів’я: 
«Дощ на Килини — добра калина».

 21 квітня — Руфа

За народним повір’ям, «Руфа усе на землі 
руха». Що цього дня не посієш — усе піде 
вгору.

 24 квітня — Антипа

Починаються весняні розливи рік. «Антип 
воду розпустив», — кажуть селяни. Тож на 
Водопола люди виїздять у поле, щоб пере-
вірити, чи напилася земля води.

 27 квітня — Мартина

Лисиці переселяються зі старих нір у нові. 
У час новосілля на них находить куряча слі-
пота, що робить їх легкою здобиччю.
Жаби на Мартина — теж віщуни: якщо вони 
зненацька замовкають, чекай холодів.

 29 квітня — Ірини

День, встановлений на честь мучениці, у 
сільськогосподарському побуті відомий як 
Ірини-розсадниці. Цього дня було заведе-
но сіяти капусту для розсади.

 З0 квітня — Зосима

Покровитель бджіл і пасічників, цей святий 
особливо шанований. Власники бджіл три-
чі обходять пасіки зі страсною свічкою та 
свяченою водою, окроплюючи нею вулики.

 3 травня — Федора

Наші предки вірили, що на Федора Трихи-
ни небіжчики сумують за своїми рідними. 
Тож цього дня рідня поминає померлих.

 5 травня — Луки

Зазвичай у цей день садять цибулю. В народі 
приказували: «На Луки немає хліба і муки».

 6 травня — Юрія

Свято покровителя хліборобства і скотар-
ства веде весну на землю. «Юрій весну по-
чинає, Ілля літо закінчує». На Юрія Голодно-
го — так ще називали цей день, оскільки 
закінчувалися запаси їжі, —  існувала при-
повідка: «Як дощ на Юр’я, то буде хліб і в 
дурня».

 8 травня — Марка

У день вшанування місіонера та учня 
апостола Павла стежте, чи цвітуть яблуні, 
оскільки це віщує неврожай. Дощ на свя-
то — до врожаю, де не посій.

 14 травня — Веремій

У народі пророка вшановують як Веремія-
запрягальника, оскільки цієї пори почи-
нали роботи з під’яремними тваринами. 
Навіть святий у цей день запрягає на небі 
свою колісницю і засіває хліб.

 15 травня — Бориса, Гліба

Це свято Бориса і Гліба зветься весняним, 
на відміну від іншого, серпневого. «На Бо-
риса і Гліба берися до хліба».

 18 травня — Ярини

У день Ярини-розсадниці висаджують на 
городі розсаду, вирощену в парниках. 
Роблять це тільки жінки, оскільки чоловіча 

рука, за повір’ям, принесе овочам лише 
цвіт, а не плоди.

 19 травня — Йова

На Йова Горошника сіють горох, очікують 
роси, корисної для рослин, особливо для огір-
ків. «Тепла ніч на Йова  — буде рік огірковий».

 21 травня — Іоанна

День апостола, євангеліста й улюбленого 
учня Ісуса Христа вважався найкращим 
для сівби пшениці: «Хто не посіяв на Бого-
слова, не вартий і доброго слова».

 22 травня — Миколи

У кожнім році по два Миколи: «На першо-
го — не буває холодно ніколи, а на другого 
(19 грудня) — не буває тепла ніколи». Якщо 
на другий день після Миколи Теплого піде 
дощ, мряка буде все літо.

 23 травня — Симона

На Симона Зілота, якого вважали покро-
вителем знахарів, збирали цілюще зілля. 
Жінки до сходу сонця зривали зілля — ко-
пати вважалося гріхом.

 26 травня — Гликерії

Цієї пори з’являються комарі, тож у народі 
день відомий як Гликерії-Комарниці. Бага-
то комарів віщують природі багато ягід.

 28 травня — Пахома

У народі — Бокогрія: «Прийшов Пахом — 
запахло теплом». Погода на Пахома — мі-
рило всього літа.

 29 травня — Федора

На день учня Пахомія, угодника Федора-
Житняка припадає остання пора для сівби 
ярих культур.

 31 травня — Федота

Позаяк у цей час сіють овес, мученика ще 
називають Вівсяником. А природа підказу-
вала: «Коли на Федота верхівка дуба ніби в 
хутрі — слід чекати врожаю вівса».
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ВIТАЄМО!
Колектив підприємства 

«Чорна Кам’янка» (Кернел) вітає ювілярів весни:

•З березня — ВІКТОРА МИХАЙЛОВИЧА КИБАЛЕНКА 

(с. Вікторівка, Маньківський р-н);

•7 березня — РАЇСУ ВОЛОДИМИРІВНУ ВІКТОРУК 

(с. Старі Бабани, Уманський р-н).

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

У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі ти прийми від нас.

Хай доля тобі шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

Колектив підприємства «Кочубій» (Кернел) вітає 

іменинників весни — жителів с. Кальниболота 

Новоархангельського району Кіровоградщини:

•10 квітня — ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА 

ГОНЧАРЕНКА та ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА 

ШИПКА;

•18 квітня — АНАТОЛІЯ МИХАЙЛОВИЧА БРАЖКА;

•29 квітня — ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА 

КОЗЛОВСЬКОГО;

•4 травня — ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА 

ЧЕРНЕТЕВИЧА;

•12 травня — ТЕТЯНУ ВАЛЕНТИНІВНУ ЗБІНСЬКУ.

Прийміть з нагоди ювілею
Наш найсердечніший привіт

Хай Вам і з Вашою сім’єю
Лиш радості дарує світ.

Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль.

Своїм теплом хай сонечко зігріє
І щиро привітання линуть звідусіль!

Колектив підприємства «Зоря» (Кернел) висловлює 
найщиріші вітання ювілярам весни — жителям сіл 

Катеринопільського району Черкащини:

•1 квітня — РАЇСІ ІВАНІВНІ ДІДЕНКО 
з с. Петраківка;
•1 квітня — ОДАРЦІ АНТОНІВНІ ЧЕРЕВАТЮК 
із с. Радчиха;
•7 квітня — ВАЛЕНТИНУ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ 
ПОЦІЛУЙКУ з с. Лисича Балка;
•1 травня — БОРИСУ ЮХИМОВИЧУ СОКУРЕНКУ 
з с. Лисича Балка;
•2 травня — НАДІЇ МИХАЙЛІВНІ МОСКАЛЕНКО 
з с. Лисича Балка;
•10 травня — АНАТОЛІЮ ПЕТРОВИЧУ 
РИДВАНСЬКОМУ з с. Петраківка;
•25 травня — МИКОЛІ ФЕДОРОВИЧУ СІМАКУ 
з с. Радчиха.

На килимі життя
Розквітла ювілейна дата —

Приймай щирих побажань багато:
Достатку, добра, довголіття;

У кожній справі хай завжди щастить;
Вік щедрий, як калинове суцвіття,

В любові, щасті й радості прожить!

Колектив підприємства «Вісла» (Кернел) вітає 
іменинників весни — жителів сіл Арбузинського 

району Миколаївської області:

•12 квітня — ЛЕОНТІЯ ГРИГОРОВИЧА ПАЛАМАРЧУКА 
з с. Новоселівка;
•19 квітня — АНДРІЯ ГЕОРГІЙОВИЧА МЕРІУЦУ 
з с. Мар’янівка;
•24 квітня — АЛЛУ ГАВРИЛІВНУ УМАНЕЦЬ 
із с. Мар’янівка;
•4 травня — ВОЛОДИМИРА ПЕТРОВИЧА ШКАТУЛЯКА 
з с. Мар’янівка;
•12 травня — ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА КУЦЕНКА 
з с. Новоселівка.

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 «Хлібороб» (Кернел) 

адресує свої привітання ювілярам весни:

•25 березня — НІНІ ГРИГОРІВНІ ОХРІМЕНКО 

з с. Осіївка (Бершадський р-н, Вінницька обл.);

•7 квітня — ЄВГЕНІЮ СЕМЕНОВИЧУ 

ЗАГОРОДНЬОМУ з с. Журавлинка 

(Голованівський р-н, Кіровоградська обл.);

•11 квітня — ОЛЕНІ МИКОЛАЇВНІ ВОЙЧЕНКО 

з с. Межирічка (Голованівський р-н, 
Кіровоградська обл.);

•15 квітня — ЛЮДМИЛІ АНАСТАСІЇВНІ 

КОРОТЮК із с. Перегонівка (Голованівський р-н, 
Кіровоградська обл.);

•17 квітня — ПЕТРУ ПЕТРОВИЧУ ПІДЛИПНОМУ 

з с. Наливайка (Голованівський р-н, 
Кіровоградська обл.);

•23 квітня — АНАСТАСІЇ СЕРГІЇВНІ 

ДОВГОПОЛІЙ з с. Журавлинка (Голованівський 
р-н, Кіровоградська обл.);

•27 квітня — ОЛЕНІ ПЕТРІВНІ БЕРЕЗЮК 

із с. Грузьке (Голованівський р-н, 
Кіровоградська обл.);

•4 травня — МИКОЛІ ГРИГОРОВИЧУ 

ПОЧИНКУ з с. Наливайка (Голованівський р-н, 
Кіровоградська обл.).

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!

  СКАНВОРД


