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З ДУМКОЮ ПРО ДIТЕЙЗ ДУМКОЮ ПРО ДIТЕЙ
ЗА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 
«ВИШНЕВЕ-АГРО» (КЕРНЕЛ) 

ТА БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ 
«РАЗОМ З КЕРНЕЛ» у дитячому 

садочку «Барвінок» с. Повстин 
(Пирятинський р-н, Полтавсь-

ка обл.) з’явилися нові меблі та 
сучасні вхідні двері. Про ці та 

інші добрі справи кернелівців 
розповіла директор ДНЗ.

СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
ПІДПРИЄМСТВО 

«ГОВТВА» (КЕРНЕЛ) СПІЛЬНО 
З БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» 

взяли фінансову участь у проекті, 
спрямованому на підтримку 

спортивної сфери. Йдеться про 
стадіон у селищі Покровському, 

що в Решетилівському районі 
Полтавщини. Деталями 

поділилася Олена Колотій, 
селищний голова.

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 12 (34)
5 травня 2018 р.

Газета виходить за пiдтримки 
компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел»

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
За даними Держстату, середні ціни реалізованої сільськогосподарської продукції за регіонами у січні — 

березні 2018 року становили, грн за тонну:

     (без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат)

Шановні читачі!
Ми вкотре раді вітати Вас на шпаль-

тах нашої газети. Як завжди, у номері Ви 
знайдете чимало корисної інформації. 
Весняний період став плідним на соціальні 
проекти, які реалізовувалися за фінансо-
вої підтримки агропідприємств компанії 
Кернел та БФ «Разом з Кернел» у селах 
Полтавщини, Харківщини, Черкащини та 
Київщини.

Розпочнемо з надважливих справ —
старту діяльності комунальних госпо-
дарств у селах Білоусівка (Черкаська обл.) 
та Богданівка (Київська обл.). Важливо, що 
ідею створення обслуговуючих коопера-
тивів запропонувало керівництво підпри-
ємства «Придніпровський край» (Кернел). 
Її підтримали очільники вказаних сіл та ак-
тивісти громад. Про те, як усе починалося 
та які перспективи має проект, розповіли 
сільські голови та керівники новостворе-
них господарств.

Важливою для мешканців селища По-
кровське (Решетилівський р-н, Полтавсь-
ка обл.) стала допомога підприємства 
«Говтва» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
у облаштуванні стадіону. Компанія висту-
пила партнером проекту. Зовсім скоро 
місцеві жителі отримають належну локацію 
для занять спортом та проведення зма-
гань. У свою чергу підприємство «Мрія» 
(Кернел) спільно з Благодійним фондом 
профінансували заміну частини метало-
пластикових вікон у амбулаторії с. Яков-
лівка (Лозівський р-н, Харківська обл.).

Продовжує Компанія підтримувати 
сільську освіту та культуру. Так, за кошти 
підприємства «Вишневе-Агро» (Кернел) 
для вихованців ДНЗ «Барвінок» с. Повстин 
(Пирятинський р-н, Полтавська обл.) при-
дбано новенькі ліжечка та постіль, а у при-
міщенні закладу встановлено сучасні вхідні 
двері. Учні НВК с. Лебедівка (Сахновщин-
ський р-н, Харківська обл.) та НВК с. Мак-
симівка (Кременчуцький р-н, Полтавсь-
ка обл.) також отримали від кернелівців ко-
рисні презенти — комплекти комп’ютерно-
го обладнання. Без подарунків від аграріїв 
не залишився й Будинок культури с. Ки-
рилівка (Красноградський р-н, Харківсь-
ка обл.). Сюди підприємство «Мрія» (Кер-
нел) та БФ «Разом з Кернел» придбали 
синтезатор.

Окремо варто згадати й про те, що на 
адресу нашої редакції систематично над-
ходить безліч листів-подяк. І щоразу, пе-
речитуючи їх, розумієш, що агропідприєм-
ства Компанії є помічниками у вирішенні 
багатьох проблем українців. У сьогодніш-
ньому номері теплі слова адресовані кер-
нелівцям від жителів Чернігівської сільра-
ди (Лозівський р-н, Чернігівська  обл.).

Традиційно у випуску на Вас чекають 
поради, новини, вакансії Компанії, а також 
історії тих, хто будує свою кар’єру в Кер-
нел.

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

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.

 
ЗЕРНОВІ ТА ЗЕРНОБОБОВІ 

КУЛЬТУРИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ 

ТВАРИНИ (у живій масі)
МОЛОКО ЯЙЦЯ, ЗА ТИС. ШТ.

Україна 4217,3 33 095,0 7926,7 1710,0

Київська обл. 3995,0 37 286,2 8047,6 1876,5

Полтавська обл. 4291,4 33 495,5 7976,3 1712,9

Харківська обл. 4198,4 29 398,1 8063,5 1738,1

Черкаська обл. 4824,8 36 316,1 8250,8 1387,1

м. Київ 5087,1 28 298,4 8181,1 1556,1

 СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В ДІЇ

НА ШЛЯХУ ДО СТВОРЕННЯ 
ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВIВ

У квітні за організаційної та матеріальної підтримки підприємства 

«Придніпровський край» (Кернел) розпочали свою роботу комунальні господарства в селах 

Білоусівка (Драбівський р-н, Черкаська обл.) та Богданівка (Яготинський р-н, Київська обл.). 

Наголосимо, що діяльність цих підприємств  спрямована на вирішення соціальних потреб 

населення, надання послуг орендодавцям Компанії, належне дотримання 

санітарного стану в населених пунктах.

стор.
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  ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

ЯКИЙ ВIН, ВПРАВНИЙ ОРЕНДАР УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛI?
Пригадується початок 1990-х років. Нема вже багатьох селищ на мапі України, нема на цьому світі й старезного дідуся, котрий, попихкуючи самокруткою, 

все докоряв тим, хто збирався ліквідувати колгоспи. «Треба клунок зерна — прошу Панасенка. Вугілля привезти — знову до нього. 

З пасовищем біди нема — вигнав корову чи козу на луки й нехай собі пасеться. А як не стане колгоспів, то хто про мене згадає?» — причитав старий.

І не один він такий, хто не хотів розлуча-
тися з колгоспом, з острахом сприймав 
аграрні реформи. Та й не дивно — були 

для того підстави. «Не кращі то були 
часи…» — досі згадують у селах, як несво-
єчасно та скупо розраховувалися за орен-
ду, як відвернулися від соціальної сфери.

Полтавщина, Харківщина, Київщина 
та Черкащина — це сільськогосподарські 
регіони, багаті родючими чорноземами, 
на яких споконвіку наші діди й прадіди 

вирощували хліб і збирали багаті врожаї. 
Саме аграрний сектор економіки тут є 
базовим і нині, разом з іншими галузями 
народного господарства, складає осно-
ву життя та добробуту місцевих жителів. 
Отже, зрозуміло, чому тутешні мешканці 
так цікавляться розвитком галузі, слідку-
ють за нововведеннями з боку компаній-
орендарів, вибір яких сьогодні чималий.

Нещодавно на адресу нашої редакції 
надійшов лист від Валентини Миколаївни, 

у якому жінка розповідає про нелегке жит-
тя селян, низьку пенсію та важку щоденну 
працю. Писала й про Кернел — орендаря 
землі, про діяльність якого дізналася від 
свого брата, що проживає у Глобинському 
районі Полтавської області та досить за-
доволений роботою Компанії. На прохання 
дописувачки наша редакція вирішила вко-
тре  детальніше розповісти про діяльність 
Кернел, про виробничі досягнення та пе-
реваги, які мають орендодавці Компанії.

КОМПАНIЯ КЕРНЕЛ — ЛIДЕРСТВО, ПЕРЕВIРЕНЕ ДОСВIДОМ
«Кернел — найкраща Компанія для 

європейських партнерів», «Кернел став 
лідером серед експортерів олії та най-
більшим експортером зернових куль-
тур», «Кернел — лідер рейтингу топ-100 
серед компаній АПК» і, нарешті, «Кернел 
вкотре отримав премію найкращого ро-
ботодавця року «HR-бренд Україна» —
десятки таких матеріалів можна знайти 
в Інтернеті та на перших шпальтах най-
популярніших українських видань. І в 
Компанії розуміють, що кожне подібне 
досягнення — це спільна перемога, за-
порука стабільності як для співробітни-
ків, так і для орендодавців.

Сьогодні Кернел — лідер агропро-
мислової галузі нашої держави. Разом 
з цим одним з пріоритетних напрямків 
діяльності Компанії є сучасне виробни-
цтво сільгосппродукції. Земельні угід-
дя, які орендує Кернел, розташовані 
в більшості областей України — Кіро-
воградській, Черкаській, Полтавській, 
Харківській, Сумській, Чернігівській, Ві-
нницькій, Хмельницькій, Тернопільській, 
Київській, Миколаївській, Одеській. 
570 тис. гектарів родючої землі обро-
бляють досвідчені фахівці з використан-
ням інноваційних технологій і найкращої 
сучасної техніки.

А за рахунок збалансованої ви-
робничої діяльності, що не обмежуєть-
ся одним рослинництвом, а включає в 
себе елеваторне господарство, олій-
ноекстракційні заводи, глибоководні 
експортні термінали, Кернел  має мож-
ливість завжди вчасно виплачувати за-
робітну плату працівникам, оперативно 
і в повному обсязі розраховуватися з 
орендодавцями за паї, виконувати всі 
соціальні зобов’язання перед підопіч-
ними сільськими радами (зокрема щодо 
поповнення сільських і місцевих бюдже-
тів, відрахування податків, інвестицій у 
соціальну сферу тощо).

Зрозуміло, що кожне село — це окрема республіка, окремий простір зі своїми потребами, інтересами, світоглядом. Усі ми різні. 

У свою чергу, аналізуючи діяльність компанії Кернел, розумієш, що в Україні навіть у такий складний економічний період є справді відповідальні орендарі землі. Завдяки 

яким у селах панує лад і спокій, а пайовики відчувають надійну підтримку.

З ДУМКОЮ ПРО ПАЙОВИКА ТА СIЛЬСЬКI ГРОМАДИ
Компанія Кернел, окрім потужної виробничої діяльності, веде відкриту та чесну співпрацю з пайовиками, вчасно та 

в повному обсязі сплачує податки у місцеві та державний бюджет, інвестує кошти в соціальну сферу підопічних сіл. 

Поговоримо про кожен пункт окремо.

Ринкова орендна плата і стабільність її 
виплати

До кожного з пайовиків у питанні видачі орендної плати 
аграрії використовують індивідуальний підхід. Розрахунок за 
паї можна отримати як грошима, так і продукцією. Всі поба-
жання пайовиків представники Компанії враховують в обов’яз-
ковому порядку. У 2017 році орендодавці Кернел одержали 
орендної плати на загальну суму близько 1,5 млрд грн. Окрім 
коштів, видача проводилась зерном пшениці, кукурудзи, яч-
меню, борошном, цукром, олією. Разом з цим у Компанії за-
безпечують комфортні умови для безпосереднього отримання 
орендної плати. Селянам не потрібно їхати до міста, пункти 
отримання організовуються прямо за місцем проживання, а 
вся продукція доставляється транспортом орендаря.

Крім того, виплата орендної плати коштами здійснюється 
через відділення «Укрпошти», що доволі зручно для орендо-
давців. Поштар приносить гроші додому, потрібно лише на-
писати заяву про намір отримувати орендну плату коштами та 
зазначити адресу свого фактичного місця проживання.

Ще однією перевагою співпраці з Кернел є можливість 
одержати авансову ОП (за кілька наступних років) при склад-

них життєвих обставинах, у які потрапив пайовик, і виконанні 
всіх обов’язкових умов такої виплати.

Також у Кернел діє чимало вигідних умов співпраці для па-
йовиків — це можливість зростання діючого відсотку суми ОП, 
допомога в переоформленні спадщини потенційним орендо-
давцям тощо.

До речі, Компанія надає фінансову допомогу в разі смерті 
пайовика, а також організаційну підтримку — транспорт, ди-
зельне пальне. Передбачається премія при народженні дитини 
в родині пайовика.

Сплачують податки!

Сьогодні українські села живуть та розвиваються здебіль-
шого за рахунок землі. Позаяк саме податкові кошти, направ-
лені в районні та сільські бюджети, дають змогу підтримувати 
відповідний рівень життя місцевих громад, виплачувати пенсії, 
покращувати благоустрій та інфраструктуру. У 2017 році аг-
ропідприємства компанії Кернел сплатили 1 млрд 61 млн грн 
податків до місцевих та державного бюджету. З них місце-
ві скарбниці Полтавської  області отримали 141 млн 230 тис. 
грн, Харківської — 42 млн 432 тис. грн, Черкаської — 77 млн 

473 тис. грн, Київської — 916 тис. грн. Зазначимо, шо обсяг 
податкових надходжень залежить від кількості земельних ді-
лянок, які орендують агропідприємства Компанії.

Соціальна активність Компанії у регіонах 
та сприяння розвитку місцевих громад

Для підтримки ініціатив підопічних сільських громад агро-
підприємства компанії Кернел заснували власний Благодійний 
фонд «Разом з Кернел», який фінансує сотні соціальних проек-
тів задля сприяння розвитку сільської освіти, культури, медици-
ни, спорту, духовності, з покращення інфраструктури та благо-
устрою. Так, у минулому році в соціальну сферу українських сіл 
і містечок агропідприємства компанії Кернел спільно з Благо-
дійним фондом направили 27 млн грн. З них села Полтавщини 
отримали 6 млн 550 тис. грн, Харківщини — 1 млн 400 тис. грн, 
Черкащини — 3 млн 170 тис. грн, Київщини — 100 тис. грн.

Фінансову підтримку одержали сільські школи та садочки 
(ремонти, придбання меблів, комп’ютерної техніки), Будинки 
культури та клуби (музичне обладнання, сценічне вбрання, по-
точні ремонти, поїздки на конкурси та фестивалі), церкви та 
храми (реставрація приміщень, відзначення престольних свят, 
устаткування для богослужінь), спортивні команди (інвентар, 
форма, транспорт для участі у змаганнях). Також фінансувалися 
проекти ремонтів доріг, освітлення вулиць, відновлення водо-
постачання.
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

Щомісяця на адресу нашої редакції приходить безліч листів від вдячних 

жителів підопічних територій компанії Кернел — керівників соціальних установ, 

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

агропідприємства Компанії дійсно роблять добрі справи на благо розвитку 

населених пунктів, є помічниками у вирішенні багатьох проблем українців.

З ПОШТОВОЇ З ПОШТОВОЇ 
СКРИНЬКИСКРИНЬКИ

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — провідний і найбільший в Україні вироб-
ник та експортер соняшникової олії, ключовий по-
стачальник сільськогосподарської продукції з регіону 
Чорноморського басейну на світові ринки. Кернел 
щороку підтверджує беззаперечне лідерство в усіх 
напрямках діяльності у регіонах присутності та гло-
бальних рейтингах. Протягом 10 років акції Компанії 
торгуються на Варшавській фондовій біржі. У 2011-му 
IPO Кернел було визнано найкращим у країнах Цен-
тральної та Східної Європи за всю історію цієї біржі. 
З року в рік Компанія лідирує в рейтингах найкращих 
роботодавців. У 2016-му Кернел визнано найбільш 
прозорою Компанією галузі АПК відповідно до Індексу 
прозорості найбільших компаній в Україні.  У 2017 ро-
ці Кернел успішно дебютував на ринку євробондів, 
розмістивши на Ірландській фондовій біржі п’яти-
річні облігації. На частку Кернел припадає близько 
8% світового виробництва соняшникової олії. Тор-
говельнi марки Компанії: «Щедрий дар», «Стожар», 
«Чумак Домашня», «Чумак Золота». Свою продукцію 
Кернел постачає у понад 60 країн світу, серед осно-
вних ринків збуту — Індія, країни Євросоюзу, Єгипет і 
Туреччина. Переробні потужності Кернел становлять 
3,5 млн тонн насіння соняшника на рік. Iз 2010 року 
Кернел активно розвиває аграрний напрямок дiяль-
ностi — сiльгоспвиробництво. Щороку Кернел по-
стачає на міжнародні ринки приблизно 5 млн тонн 
кукурудзи, пшениці, ячменю, сої та ріпаку, закупову-
ючи сільгосппродукцію у більш ніж п’яти тисяч вироб-
ників, а також вирощуючи власну продукцію на понад 
570 тис. га землі. Одночасно з виробничою дiяль-
нiстю 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 iнiцiа-
тиви Компанiї об’єднали в програму пiдтримки тери-
торiальних громад «Разом з Кернел». Для реалiзацiї 
цiєї програми агропiдприємства Компанiї створили 
однойменний Всеукраїнський Благодiйний фонд 
«Разом з Кернел». У Полтавській області Компанія 
обробляє землі в Оржицькому, Лубенському, Пиря-
тинському, Гребінківському, Глобинському, Кремен-
чуцькому районах та представлена підприємствами 
«Вишневе-Агро» (Кернел), «Юнігрейн-Агро» (Кернел). 
У Новосанжарському, Кобеляцькому, Кременчуцько-
му, Козельщинському районах Полтавщини працює 
підприємство «Аршиця» (Кернел). У Решетилівсько-
му та Семенівському — «Говтва» (Кернел). У Зінь-
ківському, Котелевському, Чутівському — «Україна» 
(Кернел). У Драбівському та Золотоніському районах 
Черкащини, а також у Яготинському районі Київської 
області інтереси Кернел представляє підприємство 
«Придніпровський край». У Чигиринському районі 
Черкащини та Світловодському районі Кіровоград-
щини працює підприємство «Кам’янка» (Кернел). Що 
стосується Харківської області, то тут компанію Кер-
нел представляють: підприємство «Мрія» (Кернел), 
що працює в Лозівському, Сахновщинському, Кеги-
чівському, Нововодолазькому, Красноградському 
та Валківському районах, «Краснопавлівський КХП» 
(Кернел), що орендує землі в Лозівському, Перво-
майському, Сахновщинському та Балаклійському ра-
йонах, а також підприємство «Україна» (Кернел), що 
обробляє паї в Шевченківському районі області. На 
вказані підопічні території поширюються й соціальні 
програми Благодійного фонду.

Так, напередодні поминальних днів аграрії підприємства «Мрія» (Кернел) допомогли громадам сіл Харківщини — Лебедівка, Миколаївка 
та Красноярка (Сахновщинський р-н), Коханівка (Кегичівський р-н) та Чернігівське (Лозівський р-н) — у підвезенні піску на кладовища.

«Цьогоріч, напередодні Провідної неді-
лі, ми зіштовхнулися з проблемою підвезен-
ня піску на сільське кладовище. Традиційно 
нам у цьому допомагали благодійники. Про-
те наразі, в силу важливих обставин, вони 
не змогли вчасно доставити матеріал. Тоді 
сільська влада звернулася за підтримкою до 
підприємства-орендаря «Мрія» (Кернел). І 
аграрії відгукнулися.

На цвинтар привезено потрібну кількість 
піску, завдяки чому селяни змогли впорядку-
вати могилки своїх рідних. Також хочу наго-

лосити на тому, що з Кернел ми маємо добре 
налагоджену співпрацю та взаєморозуміння. 
Підтримка цих аграріїв завжди дієва.

Компанія неодноразово фінансува-
ла важливі для нас проекти. За підтримки 
«Мрія» (Кернел), БФ «Разом з Кернел», сіль-
ської влади та активу громади ми провели 
реконструкцію спортивної зали. Також кер-
нелівці направляли кошти на придбання во-
дяного насоса, на оздоровлення учнів Чер-
нігівського НВК та організацію їхньої поїздки 
до Фельдман-Екопарку, на встановлення ві-

ДЯКУЄМО ЗА ДОБРУ СПРАВУ! КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНIКА 
ДЛЯ МАКСИМIВСЬКОГО НВК

26 квітня до Максимівського навчально-ви-
ховного закладу, що в Кременчуцькому районі 
Полтавської області, завітали представники під-
приємства «Юнігрейн-Агро» (Кернел) та БФ «Ра-
зом з Кернел» з приємною місією. Школярі отри-
мали від Компанії два комплекти комп’ютерної 
техніки для навчально-виховного процесу. Учні 
беруть активну участь у різноманітних конкурсах 
і заходах. Тож подарунки від Кернел допоможуть 
здійснити цікаві проекти, стануть надійними по-
мічниками в їхній реалізації.

  ФОТОФАКТ

кон у фельдшерсько-акушерському пункті та 
бібліотеці тощо. Окремо хочу подякувати за 
важливу допомогу в розчистці доріг від сні-
гу. Оскільки зима в нас була сувора та довга, 
сніг ішов ще в березні. Місцеві жителі були 
приємно здивовані, що техніка Кернел пра-
цювала на дорогах без жодних нагадувань та 
оперативно розчищала сільські вулиці. Пе-
реконані, що в майбутньому спільно з керне-
лівцями ми втілимо в життя чимало добрих 
справ! Успіху всім нам та процвітання!»

З повагою, Тетяна Максюта, 

голова Чернігівської сільради 

(Лозівський р-н, Харківська обл.)

НОВI ВIКНА ДЛЯ АМБУЛАТОРIЇ

Минуло трохи більше двох місяців, 
і Компанія надала чергову допо-
могу медичному закладу регіону. 

Йдеться про амбулаторію загальної прак-
тики сімейної медицини с. Яковлівка, що 
в Лозівському районі області. Деталями 
радо поділилася очільниця села Катерина 
Куштим.

— В цілому приміщення нашої амбу-
латорії, яке було введено в експлуатацію 
у 1970-х роках, відповідає державним стан-
дартам, — коментує Катерина Федорів-
на. — Сільська влада разом з колективом 
та спонсорами намагається утримувати за-
клад у належному стані. Ми систематично 
проводимо поточні ремонти.

Цьогоріч за рахунок сільської скарбни-
ці в амбулаторії оновлено газове опалення, 
а за кошти підприємців та орендарів вста-
новили металопластикові вікна. До проекту 
долучилося й підприємство «Мрія» (Кер-
нел), яке спільно з БФ «Разом з Кернел» 
направило 15 тис. грн для заміни чотирьох 
конструкцій.

— Зауважу, що амбулаторія обслуговує 
понад 1 тис. населення — жителів Яковлівки, 
Оддихного, Веселого, Степанівки, Сергіїв-

СIЛЬСЬКОМУ СПОРТУ СКАЖЕМО «ТАК!»
Одним з пріоритетних напрямків соціальної політики Кернел є підтримка 

спортивних ініціатив у підопічних селах. Щороку агропідприємства Компанії 

спільно з БФ «Разом з Кернел» інвестують сотні тисяч гривень у сільський 

спорт. Йдеться про фінансування турнірів, змагань, придбання спортивного 

інвентарю для футбольних, волейбольних, баскетбольних команд, ремонти 

спортзалів та благоустрій стадіонів.

Наразі підприємство «Говтва» (Кернел) 
спільно з БФ «Разом з Кернел» взя-
ли фінансову участь у проекті, спря-

мованому на підтримку спортивної сфери. 
Йдеться про селище Покровське, що в Ре-
шетилівському районі Полтавщини.  Дета-
лями поділилася Олена Колотій, селищний 
голова.

— Торік на сесії депутати прийняли 
рішення про облаштування сільського 
стадіону, — розповідає Олена Володими-
рівна. — Справа в тому, що саме тут час-
то проходять районні змагання й турніри, 

проте потрібної кількості місць для гля-
дачів немає. Крім того, місцева молодь, 
якої в нас чимало, у весняно-літній пері-
од віддає перевагу заняттям спортом на 
свіжому повітрі. А ще стадіон служитиме 
концертним майданчиком у теплу пору, 
оскільки наш Будинок культури не вміщає 
потрібну кількість глядачів. Тому зрозумі-
ло, що оновлений стадіон — нагальна по-
треба для місцевих жителів.

Для втілення задуму громада взяла 
участь в обласному конкурсі проектів розви-
тку «Здорові діти — міцна держава». Згідно з 

його умовами ті проекти, яким надано зеле-
не світло для реалізації, мають певну схему 
співфінансування.

— Зазначу, що проект включає придбання 
та облаштування глядацьких трибун на стадіо-
ні, а також встановлення вуличних тренажерів 
для занять спортом, — прояснює очільниця 
села. — 50% коштів виділено з обласного бю-
джету, 45% — із сільської скарбниці, ще 5% — 
гроші громади або ж партнерської організації. 
Саме цих п’ять відсотків нам оплатили підпри-
ємство «Говтва» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел». За що ми щиро вдячні! Окрему подяку 
хочу висловити кернелівцям за систематичну 
співпрацю в напрямку забезпечення тран-
спортом (для підвезення артистів та учасників 
художньої самодіяльності, а також велико-
габаритної техніки для благоустрою. — Ред.) 
та паливо-мастильними матеріалами. Адже 
справжня підтримка — це не лише глобальні 
проекти, а й щоденна допомога, яка робить 
буденне життя громади комфортним.

ки, — уточнює голова села. — Тому зрозу-
міло, що комфорт, затишок і тепло в цих сті-
нах — не просто чиясь забаганка, а нагаль-
на потреба. Ми дуже вдячні всім, хто допо-
міг нам у цій добрій справі. Щодо співпраці 

з Кернел додам, що ці аграрії неодноразово 
підтримували соціальну сферу та благо-
устрій. Окрему подяку хотілося б висловити 
за розчистку доріг від снігу та обкошування 
сільських околиць.

У лютому ми повідомляли про те, що компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел» 

профінансували придбання апаратів УВЧ 

для фельдшерсько-акушерських пунктів сіл Шульське та Роздолля 

(Первомайський р-н, Харківська обл.).

За фінансової підтримки підприємства За фінансової підтримки підприємства 

«Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» в амбулаторії «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» в амбулаторії 

с. Яковлівка (Лозівський р-н, Харківська обл.) с. Яковлівка (Лозівський р-н, Харківська обл.) 

встановлено металопластикові вікнавстановлено металопластикові вікна
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  СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В ДІЇ 

НА ШЛЯХУ ДО СТВОРЕННЯ 
ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВIВ

Інформацію про соціальне підприємництво все частіше можна побачити на сторінках газет та інтернет-ресурсів. 

Напевно тому, що цей напрям бізнесу передусім спрямований на позитивні зміни в суспільстві. А головним мотиватором такої діяльності 

є насамперед прагнення розвитку громади.

Для компанії Кернел соціальне підприємництво є пріоритетним напрямком. Адже це дасть можливість сфор-
мувати в селах умови, які забезпечать високий рівень та якість життя, сприятиме поверненню молоді, відрод-
женню територій. Серед напрямків соціального підприємництва важливе місце займає створення коопера-

тивів з благоустрою сіл.
У квітні за організаційної та матеріальної підтримки підприємства «Придніпровський край» (Кернел) 

такі господарства з’явилися в селах Білоусівка (Драбівський р-н, Черкаська обл.) та Богданівка 

(Яготинський р-н, Київська обл.). Детальніше про це — у нашій інформаційній добірці.

Добре, коли в селі є орендар, який дбає про добро-
бут мешканців, їхню згуртованість, про створення робочих 
місць, підвищення якості послуг, облаштування комфорт-
них умов проживання, розвиток населеного пункту. А коли 
орендар  і громада — як голка з ниткою, то успіх гаранто-
вано. Саме про таких — історія створення обслуговуючих 
кооперативів у Богданівці та Білоусівці. Ідею кооперативів 
запропонувало керівництво підприємства «Придніпров-
ський край» (Кернел) на початку поточного року. Її підтри-
мали очільники вказаних сіл та активісти громад.

Вже у квітні Компанія передала у безоплатне корис-
тування новоствореним господарствам сільськогоспо-
дарську техніку та переказала на їхні рахунки авансові 
платежі, щоб підприємства розпочали свою діяльність. 
Наголосимо, що вказані проекти спрямовані на вирі-
шення соціальних потреб місцевих мешканців, надання 
послуг орендодавцям Компанії, належне дотримання 
санітарного стану населених пунктів. Деталями поділи-
лися очільники новостворених підприємств і сільрад. 

Валерій Бондар, директор Житлово-комунального 
господарства Білоусівської  сільради (Драбівський р-н, 
Черкаська обл.)

«У квітні аграрії Кернел надали нам у користування сіль-
ськогосподарську техніку: три трактори МТЗ-80, три сі-
валки та культиватори. Попередньо за підтримки сільської 
влади задокументовано створення самого господарства. 
Тож, як на мене, ми взяли вдалий старт для роботи. Пер-
ший етап діяльності, який планувався та від початку об-
говорювався з аграріями, — це допомога місцевим жи-
телям, зокрема пайовикам підприємства, в обробітку 
присадибних ділянок — оранка, культивація тощо. Наразі 
завдяки отриманій техніці ми його реалізовуємо. Надалі 
маємо чимало планів і задумів для розширення. Головне, 
що наші односельці уже дякують за якісну роботу!»

Приклади розвитку соціального підприємництва, 

які можуть одержати підтримку Кернел:

 Організація кооперативів з благоустрою села.
 Створення сімейних міні-ферм та органічних ферм.
 Розвиток традиційних мистецтв.
 Створення центрів для організації дозвілля молоді та дітей.
 Виробництво продуктів/речей першої необхідності.
 Розвиток туристичного потенціалу регіону.

Для успішного розвитку напрямку соціального підприємництва 
у компанії Кернел враховують кілька складових. Передусім це думка 
людей щодо того, вирішення яких проблем вони вважають першо-
черговою необхідністю, що стане корисним і потрібним конкретно в 
цьому селі. Наступний аспект — активізація бізнесу. У рамках про-
екту Компанія надає консультативну підтримку при підготовці бізнес-
плану, а найбільш затребувані проекти одержують фінансування для 
створення підприємств.

НОВОСТВОРЕНИМ 
ГОСПОДАРСТВАМ – 

ДОВГОЛIТТЯ!

ЯКЩО ВИ МРIЄТЕ ПРО ВЛАСНИЙ БIЗНЕС ТА ГОТОВI ДО СПIВПРАЦI, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ПРЕДСТАВНИКIВ АГРОПIДПРИЄМСТВ 
КЕРНЕЛ У РЕГIОНI АБО Ж ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРАМИ: (068) 573-18-49, (066) 601-34-57. 

НА ПРАКТИЦI СОЦIАЛЬНЕ ПIДПРИЄМНИЦТВО МОЖЕ МАТИ РIЗНОМАНIТНИЙ ХАРАКТЕР, 
А СПЕКТР ПОСЛУГ – БУТИ ЗНАЧНО ШИРШИМ. ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВIД ПОТРЕБ КОНКРЕТНОГО СЕЛА 

ТА IНIЦIАТИВНОСТI ЛЮДЕЙ, ЯКI ГОТОВI РАЗОМ З КЕРНЕЛ ЗМIНЮВАТИ УКРАЇНУ!

Сергій Левченко, голова Білоусівської сільради 
(Драбівський р-н, Черкаська обл.)

«Коли ми почули від представників Кернел про ідею 
створення кооперативу, одразу ж зрозуміли, що не 
підтримати таку справу було б нелогічно. Тож ми разом 
з Компанією зробили перші кроки в даному напрямку. 
Звісно, говорити про результат ще зарано, адже гос-
подарство працює неповних два місяці. У перспекти-
ві — створення підприємства, яке повноцінно забез-
печувало б населений пункт належними послугами 
з благоустрою. А поки дякую підприємству «Придні-
провський край» (Кернел) за виявлену ініціативу та за 
бажання зробити життя селян комфортнішим».

Іван Яблонський, директор комунального 
підприємства «Чумгак» (с. Богданівка, Яготинський р-н, 
Київська обл.)

«Наразі підприємство «Придніпровський край» (Кернел) 
передало нам у безоплатне користування повноцін-
ний арсенал колісної техніки — чотири трактори (три 
МТЗ-80 та один Т-150), два вантажних автомобілі й 
технологічне обладнання (причіп, інвентар для обро-
бітку ґрунту). Цього цілком вистачило, щоб ми розпо-
чали працювати — надавати послуги з обробітку горо-
дів. У найближчих  планах — мати в селі комунальне 
підприємство, яке забезпечувало б населення послу-
гами, що не обмежуються лише с/г роботами».

Юрій Борисенко, голова Богданівської сільради (Яготин-
ський р-н, Київська обл.)

«Переконаний, що у новоствореного комунального під-
приємства «Чумгак» є майбутнє. Приємно, що у процесі 
створення господарства та забезпечення його мате-
ріальними ресурсами визначну роль відіграло підпри-
ємство-орендар «Придніпровський край» (Кернел). Це 
є черговим свідченням того, що аграрії, як і влада, за-
цікавлені в тому, щоб селянам жилося краще, щоб було 
чим виорати присадибну ділянку, викосити бур’яни, ви-
везти сміття. А головне — ми заручилися підтримкою 
однодумців і разом втілюємо в життя взаємовигідну для 
обох сторін справу».

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

передає техніку для комунального підприємства «Чумгак» с. Богданівка передає техніку для комунального підприємства «Чумгак» с. Богданівка 

(Яготинський р-н, Київська обл.)(Яготинський р-н, Київська обл.)

Житлово-комунальне господарство Білоусівської сільради Житлово-комунальне господарство Білоусівської сільради 

(Драбівський р-н, Черкаська обл.) отримало с/г техніку (Драбівський р-н, Черкаська обл.) отримало с/г техніку 

від компанії Кернелвід компанії Кернел



55 травня 2018 року

  З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ

  ІНІЦІАТИВА

ПIДТРИМКА ОСЕРЕДКIВ КУЛЬТУРИ
Заклади культури — це місця, де людина має змогу раціонально проводити дозвілля, розвивати 

таланти, культурно відпочивати, отримувати естетичну насолоду. Тож, напевне, кожному приємно 

завітати до впорядкованого, сучасного культурного осередку. Проте, на жаль, не всі вони 

відповідають запитам відвідувачів.

Розуміючи проблеми куль-
тури на селі, агропідпри-
ємства компанії Кернел 

спільно з Благодійним фондом 
«Разом з Кернел» надають все-
бічну допомогу таким закладам. 
Торік на підтримку культурної 
сфери підопічних сіл Компанія 
спрямувала 2,5 млн грн. Продо-
вжують кернелівці робити це й у 
поточному році.

У лютому ми розповідали 
про те, як за фінансової участі 
підприємства «Мрія» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» було про-

ведено ремонт даху приміщення Бу-
динку культури с. Кирилівка (Крас-
ноградський р-н, Харківська обл.). А 
тепер кернелівці вкотре допомогли 
культурному осередку, придбавши 
сучасний синтезатор.

— Ми систематично проводимо 
на базі закладу різноманітні заходи 
та урочистості, — пояснює Тетяна 
Нерушенко, голова Кирилівської 
сільради. — Здебільшого це тема-
тичні вечори, приурочені до держав-
них і релігійних свят. У нас є чимало 
талановитих колективів та артистів, 
тож синтезатор дозволить їм не 

лише вдосконалювати творчі нави-
ки, а й радувати відвідувачів май-
стерно поставленими концертними 
номерами.

До речі, Кернел неодноразово 
виступав одним зі спонсорів свят у 
Кирилівці. Торік завдяки підтримці 
Компанії громада організувала п’ять 
урочистих заходів — День Перемо-
ги, День села, День захисту дітей, 
День працівника сільського госпо-
дарства та новорічні вечорниці. А 
цьогоріч — Масляну.

— Додам, що аграрії допо-
магають нам у благоустрої, роз-

чистці доріг від снігу, — резюмує 
очільниця сільради. — Не забува-
ють і про потреби дітей. Ми вдячні 
Компанії за увагу. У планах на по-

точний рік — чимало корисних 
справ. Переконана, що наш 
орендар підтримає ініціативи 
громади.

Підприємство «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» спрямували Підприємство «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» спрямували 

кошти на придбання синтезатора для Будинку культури с. Кирилівка кошти на придбання синтезатора для Будинку культури с. Кирилівка 

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

ВIД САДОЧКА ДО ШКОЛИ З ДОБРИМИ СПРАВАМИ
Жоден випуск нашої газети не обходиться без матеріалів, у яких ми інформуємо про соціальні проекти, реалізовані 

за фінансової підтримки агропідприємств компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» і спрямовані на покращення 

умов навчання та виховання дітей у школах сіл Полтавщини, Харківщини, Київщини й Черкащини. 

Сьогодні до Вашої уваги — чергова порція добрих справ від Кернел.

КОРИСНI ПОДАРУНКИ 
ДЛЯ «БАРВIНКУ»

Тринадцять років тому при школі с. Повстин (Пирятинський р-н, Полтавська обл.)

відкрито дошкільну групу. На той час потребу у її відвідуванні мали п’ять 

найменших жителів села. Устаткування та меблі для облаштування закладу 

завозилися з усього району. Саму ж будівлю зведено ще в 1970-х роках.

Сьогодні в «Барвінку» виховується 15 діток. А педагоги, сільська рада та батьки намага-
ються створювати належні умови для перебування малечі в закладі. Активну підтримку в 
цьому процесі надає й підприємство «Вишневе-Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». 

У березні кернелівці порадували діток корисними подарунками. Йдеться про новенькі ліжечка та 
постіль, а також про сучасні вхідні двері, які встановили коштом аграріїв.

— Відтепер у спальній кімнаті закладу запанував справжній комфорт, а в самому садоч-
ку — безпека й тепло, — коментує Світлана Матвійко, директор ДНЗ «Барвінок». — Насправді 
ми давно планували оновити меблевий фонд. Адже ліжечкам, якими ми користувалися, уже не 
один десяток років. Та й вхідні двері вимагали заміни, бо не забезпечували належного енергоз-
береження.

Світлана Андріївна наголошує, що Компанія не забуває вітати діток з новорічними святами 
та випускними. Кернелівці відповідально ставляться до співпраці в соціальному аспекті, вони 
завжди налаштовані на конструктивний діалог.

— Приємно мати поруч таких помічників, — завершує керівник садочка. — Дякую Кернел за 
турботу! А нам усім бажаю успіхів і процвітання.

НА ЧАСI – КОМП’ЮТЕРИЗАЦIЯ
Складно оцінити, яку роль сьогодні відіграє комп’ютер у нашому житті. 

Сказати, що важливу — значить практично нічого не сказати. Якщо з ладу 

вийде ПК на підприємстві чи в установі, то це може спричинити масу проблем: 

зупиняється безліч процесів, іноді навіть виробничий. Нелегко й тим закладам, 

де такої техніки бракує.

Саме тому підприємства компанії Кернел спільно з БФ «Разом з Кернел» намагаються 
по можливості підтримувати соціальні установи сіл у розрізі забезпечення необхідним 
комп’ютерним устаткуванням та підключення до Інтернету. Нещодавно три комплекти 

комп’ютерного обладнання від підприємства «Мрія» (Кернел) одержав навчальний заклад с. 
Лебедівка (Сахновщинський р-н, Харківська обл.).

— З кернелівцями ми маємо гарний досвід співпраці, — коментує Тамара Дяченко, ди-
ректор НВК с. Лебедівка. — Важливою та дієвою є допомога Компанії у покращенні умов на-
вчання. Підприємство «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» неодноразово виділяли ко-
шти на поточні ремонти, заміну вікон, фінансово долучалися до організації харчування дітей у 
пришкільному літньому таборі, організовували екскурсійні поїздки, презентували всім учням 
новорічні солодощі, а першокласникам — канцелярське приладдя.

Що стосується комп’ютерів, то, за словами Тамари Олексіївни, ці пристрої були справді 
необхідними. Адже тутешній клас інформатики дотепер мав лише шість комплектів облад-
нання — для 105 учнів кількість явно замала.

— Тож один новий комплект ми встановили у навчальному класі, другий — у вчительській 
для виховних цілей, а ще один — передали у дитячий садочок, — пояснює наша співроз-
мовниця. — Переконана, що в майбутньому аграрії продовжать підтримувати наш заклад. 
І, звісно, вдячні за вже надану підтримку!

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

презентували учнівському та педагогічному колективам НВК с. Лебедівка презентували учнівському та педагогічному колективам НВК с. Лебедівка 

(Сахновщинський р-н, Харківська обл.) комплекти комп’ютерного обладнання(Сахновщинський р-н, Харківська обл.) комплекти комп’ютерного обладнання

За фінансової підтримки підприємства «Вишневе-Агро» (Кернел) За фінансової підтримки підприємства «Вишневе-Агро» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» у дитячому садочку «Барвінок» с. Повстин та БФ «Разом з Кернел» у дитячому садочку «Барвінок» с. Повстин 

(Пирятинський р-н, Полтавська обл.) з’явилися нові меблі та сучасні вхідні двері(Пирятинський р-н, Полтавська обл.) з’явилися нові меблі та сучасні вхідні двері
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ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ

Юрій Володимирович Шевченко  
 Посада:Посада:  водій автотранспортних засобів на підприємстві водій автотранспортних засобів на підприємстві 

«Аршиця» (Кернел), Полтавська обл.«Аршиця» (Кернел), Полтавська обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2017 року з 2017 року

«Як на мене, водій — одна з найцікавіших професій. І на перший погляд це може здатися 
не зовсім професією. Адже що важкого в тім, щоб сидіти на місці й натискати на педалі? 
Навчитися управляти механізмом може абсолютно кожен, а ось стати справді гарним 
водієм — це вже не просто вміння, а мистецтво. Тут дуже важливо, як мислить людина. 
Необхідно завжди бути насторожі, вміти вчасно дати оцінку ситуації, що склалася на до-

розі, дотримуватися правил дорожнього руху та поважати всіх учасників процесу — від пішоходів до водіїв іншого 
транспорту. Водієм на підприємстві «Аршиця» (Кернел) я працюю близько року, але маю значний досвід роботи та 
відповідні посвідчення. Наразі мій транспорт — це вантажний КаМАЗ. У період весняно-польових робіт ми допомага-
ємо в завантаженні добрив у сівалки, під час збору урожаю вивозимо збіжжя на елеватори й токи. Іноді кілометраж 
сягає понад 500 км за добу, та й географія маршрутів досить широка — Харківська, Полтавська, Черкаська області. 
Але я не шкодую про такий вибір, адже завжди перебуваю в русі. А рух — це і є наше життя. Приємно усвідомлювати, 
що своєю працею ти приносиш користь Компанії та всій Україні».

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

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Володимир Олександрович ПридатченкоВолодимир Олександрович Придатченко  
 Посада:Посада:  зоотехнік на молочнотоварній фермі с. Шевченковезоотехнік на молочнотоварній фермі с. Шевченкове

(підприємство «Мрія» (Кернел)), Харківська обл.(підприємство «Мрія» (Кернел)), Харківська обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2011 року з 2011 року

«У тваринницькій галузі я працюю понад 25 років. Пам’ятаю, як у 1990-му, після за-
кінчення Красноградського технікуму механізації с/г прийшов на ферму с. Лебедів-
ка. У 2011 році наше господарство стало частиною компанії Кернел. Відтоді сталося 
чимало позитивних змін. Перш за все, у зв’язку з використанням новітніх технологій 
з утримання та відгодівлі поголів’я ми отримали збільшення надоїв. Що не може не ті-
шити. Сьогодні на нашій фермі утримується 679 голів ВРХ. Мій функціонал як зоотехні-

ка — це контроль та організація всього виробничого процесу: приріст поголів’я, правильний раціон, якість 
молочної продукції тощо. Звертаючись до своїх колег — співробітників МТФ скажу, що ми повинні сумлінно 
працювати, адже від результату нашої діяльності залежить загальний показник тваринницької галузі Компанії. 
А він у нас має бути одним з найвищих. Бо ж молочні ріки Кернел, як то кажуть, повинні вирувати, забезпечу-
ючи українців якісною продукцією».

Жанна Олександрівна ДенисенкоЖанна Олександрівна Денисенко  
 Посада:Посада:  фахівець з оперативного обліку на підприємстві «Придніпровський край» фахівець з оперативного обліку на підприємстві «Придніпровський край» 

(Кернел), Черкаська обл.(Кернел), Черкаська обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2011 року з 2011 року

«Після отримання диплома Черкаського державного технологічного університету за 
спеціальністю «Економіка» я спочатку працювала бухгалтером. У 2011 році, коли під-
приємство «Пальміра» (нині «Придніпровський край») стало частиною компанії Кер-
нел, тут відкрилася додаткова вакансія фахівця з оперативного обліку. Я вирішила 
спробувати, надіслала резюме, пройшла співбесіду і, як бачите, донині працюю в 
Компанії. Моя робота досить відповідальна. Адже я готую звіти для керівництва з усіх 

сільськогосподарських робіт, які проходять на полях, — від обробітку ґрунту, посіву культур до збирання та пе-
ревезення збіжжя на елеватори. Тобто формую повноцінну картину робіт на полях підприємства. Тут потрібно 
бути максимально уважною та зосередженою. Багато в чому, зокрема у наданні якісної інформації, допома-
гають колеги. Вважаю, що спільний результат роботи напряму залежить від внеску кожного співробітника. 
Адже ми всі робимо спільну справу. Щодо успіху, то, як на мене, якщо людина має необхідний мінімум для 
щастя — родину, роботу, стабільність, то її  цілком можна назвати щасливою та успішною».

СТОВ «Придніпровський край» (Кернел)

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

Полтавської обл.; смт Драбів, Драбівський р-н Черкась-
кої обл.; с. Фарбоване, Яготинський р-н Київської обл.)

 Наявність посвідчення тракториста різних категорій.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
(Пирятинський, Семенівський, Лубенський, Глобинський р-ни 

Полтавської обл.; смт Драбів, Драбівський р-н Черкась-
кої обл.; с. Фарбоване, Яготинський р-н Київської обл.)

 Наявність посвідчення водія (категорії C, D, E) на 
вітчизняну та імпортну техніку.

Контактна особа: Маргарита Куцурук, тел.: (093) 371-62-10; 

                (067) 513-32-92.

ТОВ «Агрофірма «Аршиця» (Кернел)

ОХОРОННИК (СЕЗОННА ОХОРОНА)
(Новосанжарський, Кобеляцький, Козельщинський р-ни 

Полтавської обл.)
 Наявність власного авто з можливістю використання у 

службових цілях.

ОХОРОННИК (ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ)
(с. Маячка, с. Старі Санжари, Новосанжарський р-н 

Полтавської обл.)
 Без вимог до досвіду роботи.

СТОВ «Говтва» (Кернел)

ОХОРОННИК (СЕЗОННА ОХОРОНА) 
(Решетилівський, Семенівський р-ни Полтавської обл.)

 Наявність власного авто з можливістю використання у 
службових цілях.

ТОВ «Агрофірма «Кам’янка» (Кернел)

ОХОРОННИК (СЕЗОННА ОХОРОНА)
(м. Кременчук (Крюків); Світловодський р-н 

Кіровоградської обл.)
 Наявність власного авто з можливістю використання у 

службових цілях.

Контактна особа: Ольга Бодак, тел.: (050) 308-62-38

СТОВ «Мрія» (Кернел)

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

 Посвідчення тракториста-машиніста категорії В1.
 Досвід роботи.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
(м. Лозова Харківської обл.)

 Посвідчення водія категорії С, D, Е.
 Досвід роботи.

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

 1 травня — Кузьми

Народний календар радить: у перший 
день останнього весняного місяця сій 
гречку. А якщо зацвіла верба, то моркву, 
редьку та буряк.

 2 травня — Івана

Старопечерник — так ще звуть святого 
Івана, у день вшанування якого селяни 
виходять з полотном на поле і, кланяю-
чись навсібіч, промовляють: «Ось тобі, 
матінко-весна, нова новина!» За цей да-
рунок природа віддячить гарним врожа-
єм жита й льону.

 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. У 
народі приказували: «На Луки немає хлі-
ба й муки».

 6 травня — Юрія

Встановлене на честь великомученика, 
покровителя хліборобства і скотарства, 

свято веде весну на землю. «Юрій вес-
ну починає, Ілля літо закінчує». На Юрія 
Голодного — так ще називали цей день, 
оскільки закінчувалися запаси їжі, — іс-
нувала приповідка: «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 яблу-
ні, оскільки це віщує неврожай. А дощ на 
свято — на врожай, де не посій.

 9 травня — Стефана

Коли випав дощ, знайте, що вродить 
жито. Якщо ж після дощику на небі зійде 
веселка — висока і яскрава — найближчі 
дні будуть сонячними й теплими.

 11 травня — Кирила

У день пам’яті видатного письменника й 
церковного діяча XII ст. спостерігали за 
погодою: ясний схід сонця — на гарну 
погоду в найближчі три дні, а дощ і ві-
тер — на негоду. Виходили й на пере-
хрестя з ладанкою, примовляючи «Лови 
вітер-тепляк, будеш здоров’як».

  НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР

ДОЩ У ТРАВНI – ВРОЖАЙ СПРАВНИЙ
Здавна народна мудрість закликає пильно стежити за погодою 

і прислухатися до підказок природи. Утім, ще давніша приказка 

нагадує: «Прийде май — усяк собі дбай». Тож дбаймо про врожай 

і добробут, а про погоду, маємо надію, подбає прийдешній місяць.

 12 травня — Василія

На святителя Василія варто лише погля-
нути вгору, щоб знати, коли буде хліб. 
Якщо верхівка верби без котиків — хліби 
доспіють скоро, будуть ранніми.

 13 травня — Якова

У день вшанування апостола, рибалки та 
покровителя Іспанії Якова з давніх-давен 
існує вірування: теплий вечір і зоряна 
ніч — на погоже літо і врожай.

 14 травня — Веремія

Сьогодні в народі пророка Єремію вша-
новують як Веремія-запрягальника, 
оскільки раніше цієї пори починали важ-
ливі сільськогосподарські роботи з під’я-
ремними тваринами. Сам Веремій у цей 
день запрягає на небі свою колісницю й 
засіває хліб.

 15 травня — Бориса, Гліба

Свято Бориса і Гліба зветься весняним 
на відміну від іншого, серпневого. На цю 
пору припадають важливі сільськогоспо-
дарські роботи: «На Бориса і Гліба бери-
ся до хліба».

 16 травня — Тимофія і Маври

Кажуть, «На Тимофія велика надія». Всі 
надії на сонце й тепло, бо цей день — про-
вісник погоди на кінець місяця. А коли 
перед Маврою ще й солов’ї заспівають — 
тільки й чекай, як дружно зацвіте вишня.

 18 травня —  Ярини

У побуті святу Ярину здавна називають 
Іриною Розсадницею. Розсаду, вирощену 
в парниках, висаджують у землю тільки 

жінки, оскільки чоловіча рука, за повір’ям, 
принесе овочам багато цвіту, та не плодів.

 19 травня — Йова

Зазвичай на Йова Горошника сіють го-
рох, очікують роси, корисної для рослин, 
особливо для огірків. Кажуть: «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 (Іоанна) 
Богослова, не вартий і доброго слова».

 22 травня — Миколи

У кожному році по два Миколи: «На пер-
шого — не буває холодно ніколи, а на 
другого (19 грудня) — не буває тепло ні-
коли», — каже народне прислів’я. Коли ж
на другий день після Миколи Теплого 
піде дощ, мряки чекайте на все літо.

 23 травня — Симона

На Симона Зилота, якого вважали по-
кровителем знахарів, здавна заведено 
збирати цілюще зілля. Лише жінки до 
схід сонця зривали зілля — копати чи бо-
ронувати вважалося гріхом.

 24 травня — Мокія

Ймовірно, саме на рівні асоціацій у на-
роді виникло одне давнє повір’я. Мов-
ляв, мокрий чи туманний день на Мокія 
віщує мокре літо. У сонця багряний 
ореол — грозове.

 25 травня — Єпіфана

В очікуванні літа наші предки приказу-
вали: «Якщо Єпіфан зодяг вранці чер-

воний жупан, то й літо буде червоним і 
жарким».

 26 травня — Гликерії

Оскільки цієї пори з’являються комарі, у 
народі день відомий як Гликерії Комар-
ниці, що припала до тепла. Багато кома-
рів віщують природі добрий урожай ягід.

 27 травня — Сидора

Приліт ластівок і стрижів на Ісидора —  на 
тепле літо. Якщо ж день принесе негоду, 
то й літечко не радуватиме теплом.

 28 травня — Пахома

У народі святий зветься Бокогрієм, 
оскільки цієї пори стає ще тепліше: 
«Прийшов Пахом — запахло теплом». А 
як відомо, погода на Пахома — мірило 
всього літа.

 29 травня — Федора Житняка

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

 30 травня — Андроніка

Згадати святого Андроніка і його дружи-
ну Юнію закликає православна церква. А 
народний календар нагадує, що бобові 
культури, посаджені цього дня, дадуть 
гарний урожай.

 31 травня — Федота

Мученика ще називають Вівсяником, 
оскільки цієї пори починали сіяти овес. 
Предки наші примічали, що коли на 
Федота верхівка дуба ніби в хутряній 
опушці, то слід чекати доброго врожаю 
вівса.
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  ГОСПОДАРЮ НА ЗАМІТКУ

ТРАВЕНЬ: ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ В САДУ ТА ГОРОДIВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ
Ми зібрали для Вас поради, складені досвідченими агрономами та розраховані на початківців. 

У публікації детально розказано, які роботи виконуються в саду, городі та квітнику у розпал весни.

Чим підживити садові рослини

Перед цвітінням підгодуйте дерева й ча-
гарники рідкими органічними або комплек-
сними мінеральними добривами. Вносьте їх 
у кільцеві борозенки глибиною 10-15 см, ви-
копані на рівні проекції крони або трохи ближ-
че до стовбура, біля кущів — у чашу навколо 
рослини.

У середині — кінці травня підгодуйте та-
ким самим розчином відводки ягідних чагар-
ників. Попередньо полийте землю, а потім за-
мульчуйте органікою.

Коли почнуть рости пагони, підсипте шар 
ґрунту (підгорніть) до 15 см. Стежте, щоб зем-
ля була постійно вологою. Восени або наступ-
ної весни розріжте відводки на частини й по-
садіть на постійне місце.

Після цвітіння проведіть полив садових 
рослин. Можна поєднати його з додатковою 
підгодівлею настоєм коров’яку або пташиного 
посліду (1:15) + 1 ст. л. сечовини.

Не забувайте про боротьбу з 
хворобами та шкідниками саду

У період цвітіння не можна застосовувати 
інсектициди, інакше загинуть бджоли. Але ви-
хід є — біопрепарати. Найефективніший з біо-
инсектицидів (проти шкідників) — лепідоцид.

Він майже на сто відсотків знищує молоду 
гусінь, п’ядунів, листовійок та інших шкідли-
вих гусениць. Препарат досить безпечний для 

бджіл, корисних комах. Обприскувати краще 
ввечері.

У холодну та дощову погоду під час цвітін-
ня (у перші два дні) необхідно захистити кіс-
точкові від парші та моніліозу. Можна застосу-
вати хом (40 г) або хорус (2-3 г на 10 л води).

Ці ж препарати захистять молоді пагони, 
листя, зав’язі від дірчастої плямистості (клас-
тероспоріозу), кокомікозу та інших небезпеч-
них хвороб. На процеси запилення й утворен-
ня зав’язей ці препарати не впливають.

Профілактика парші

Найбільш критичний для зараження пар-
шею період — від рожевого бутона до повного 
опадання пелюсток. Ефективні хом, колоїдна 
сірка, 1-відсоткова бордоська суміш. Якщо 
бездощів’я й холодно, досить застосувати ці 
контактні фунгіциди.

Але в дощову погоду надійніший систем-
ний фунгіцид скор або стробі. Стробі виручає 
навіть у тих випадках, коли йдуть затяжні дощі і 
температура знижується до 0,5-1 градуса.

Обробка дерев цим препаратом (2 г на 
10 л води) у фазі рожевого бутона (до початку 
розпускання центрального бутона) запобігає 
зараженню моніліозом.

Але не можна застосовувати один і той 
самий препарат, особливо системний, постій-
но, оскільки з’являється звикання патогену й 
ефективність препарату знизиться.

При зараженні моніліальним опіком по-

трібно вирізати й спалювати хворі пагони — 
при перших ознаках хвороби і через 2-3 тижні 
після цього.

Деякі сорти яблунь, груш, ягідників ура-
жуються борошнистою росою. У таких дерев і 
кущів вирізають і знищують хворі пагони, зовні 
здорові однорічні пагони вкорочують у травні 
та серпні.

Проти хвороби застосовують сірковміс-
ні препарати (колоїдна сірка, тіовіт джет) або 
настій: пріла солома, або сінна полова, або 
листя (1 частина) залити водою (3 частини), 
настояти 3-4 дні в теплому місці, потім 1 час-
тину настою розбавляють 3 частинами води, 
проціджують і обприскують. Лише у крайньо-
му разі застосовують топаз.

Обов’язково проведіть роботи 
зі знищення бур’янів

Під час цвітіння саду треба перекопати 
ґрунт з оборотом пласта. Це знизить кількість 
бур’янів, поліпшить доступ повітря до коріння, 
збереже вологу, а також зменшить чисель-
ність шкідників, що залишилися в землі.

Необхідно стримувати ріст бур’янів, сво-
єчасно видаляти їх з-під дерев. На багатьох з 
них живуть павутинний кліщ, личинки цикадок, 
гусениці совок, лучного метелика.

Наприкінці цвітіння народжуються гусе-
ниці мінуючих молей першого покоління, роз-
селяються по кроні кліщі, починається перша 
хвиля льоту метеликів яблуневої плодожерки.

Якщо не провели обприскування дерев 
інсектицидами (лепідоцидом), то до кінця 
цвітіння може з’явитися багато кліща. На 
груші поселяється грушева медяниця, на 
всіх плодових деревах — колонії попелиць 
і маса мурах — любителів медвяної роси, 
яку виділяє попелиця. Проти них застосо-
вують липкі пояси з клеєм ALT або настій 
попелу.

Фунгіциди, інсектициди й акарициди (сір-
ка) застосовують у баковій суміші у тому ви-
падку, якщо необхідно захистити сад від комп-
лексу хвороб, шкідливих комах і кліщів.

Садок, заселений каліфорнійською щи-
тівкою, потребує обприскування фуфаноном-
нова або препаратом № 30 (250 г на 10 л води). 
Час обробки збігається з обприскуванням 
проти плодожерки першого покоління: через 
10-12 днів після початку опадання пелюсток 
Анісів (яблуня осіннього строку дозрівання 
— середина вересня).

Якщо відчутно поширилися мінуючи міль, 
можна використовувати для обприскування 
кінмікс, інта-вир. Гусениці цих шкідників зна-
ходяться в так званих мінах, і на них фуфанон 
не подіє. Але синтетичні піретроїди збільшу-
ють загрозу розмноження кліщів. Тому до 
цих препаратів треба додати колоїдну сірку 
(50-80 г).

Проти вишневої мухи та сливової плодо-
жерки через 10-14 днів після цвітіння вишню, 
сливу, абрикоси обприскують препаратом 
фуфанон-нова.

САД

Поспішаємо з посівами…
Коли надворі плюс двадцять п’ять і вище, 

важко отримати дружні сходи холодостійких 
культур — моркви, петрушки, цибулі. Нічим не 
прикритий ґрунт швидко підсихає, не встиг-
нувши наситити насіння вологою. Якщо на-
крити грядку плівкою, ніжні сходи можуть за-
гинути від високої температури й вологості. 
Тому, незважаючи на те, що травень підганяє, 
робимо все послідовно.

Сіємо насіння моркви

На скопаних грядках робимо посівні бо-
розенки, поливаємо їх теплою водою. Краще 
це зробити в 2-3 прийоми: полити, дочекати-
ся, коли вода вбереться, і ще раз полити… На 
дно вологих грядок  вносимо насіння.

Навіть найдрібніше намагаємося сипати не 
купками, а кидати по одному зернятку. Краще 
зараз витратити більше часу, потім вдасться за-
ощадити його, оскільки не потрібно буде прорі-
джувати сходи. До того ж і насіння зекономимо.

Засипаємо борозенки ґрунтом з міжрядь, 
злегенька пригнічуємо граблями, щоб земля 
«лягла» на насіння й воно не опинилося у пові-
тряній «кишеньці». Якщо є компост або пере-
гній, мульчуємо поверхню грядки або накри-
ваємо її нетканим матеріалом.

Поливати зверху навіть з лійки небажано: 
утворюється кірка, через яку сходам буде важ-
ко пробитися. До того ж ущільнений верхній 
шар сприяє швидкому випаровуванню вологи.

Сівозміна — 
необхідна умова успіху

Вибираючи грядки для посіву насіння, ви-
саджування розсади, враховуємо сумісність 
культур. Звичайно, скласти сівозміни потріб-
но було взимку або навіть восени, але якщо не 
змогли, хоча б згадаємо, на якій ділянці торік 

зростали томати, перець, баклажани, щоб 
знову не зайняти її пасльоновими, на колиш-
ній морквяної грядці не висадити селеру, не 
висадити після огірків кабачки.

«Тасувати» грядки на кількох сотках 
складно, але все-таки потрібно. Беззмінне ви-
рощування культур загрожує зниженням уро-
жайності, нагромадженням шкідників, хвороб. 
Чергування культур необхідне, нехай навіть 
найпростіше, наприклад, за домами.

Хрестоцвіті (капуста, редис) вирощуємо 
після пасльонових (перець, баклажани, карто-
пля, томати), зонтичні (морква, селера, пас-
тернак, кріп, петрушка) — після гарбузових 
(огірки, кабачки, гарбуз).

Після сидератів, перекопаних навесні, 
краще вирощувати розсадні культури. Насіння 
на таких грядках важко сходить. Після гороху 
можна висаджувати, висівати будь-які овочі: 
це доволі доброзичлива культура.

Добрі сусіди

Не будемо відмовлятися від суміщених 
насаджень, посівів, беручи до уваги сумісність 
культур. Крайнім рядом на баклажанній грядці 
можна посіяти горох, базилік, висадити ранні 
сорти білокачанної капусти або кольрабі.

Для капусти сприятливе сусідство аро-
матних трав. Запах анісу, календули, коріан-
дру, м’яти, кропу, базиліку дезорієнтує шкід-
ників, яких у капусти маса.

Класичним вважається поєднання на од-
ній грядці моркви та цибулі. Можна посіяти 
моркву по краю часникової грядки або, якщо 
дозволяє відстань, у міжряддя. Спочатку 
морква розвивається повільно, тому їй не за-
вадить як проміжна культура редис.

Між пагонами огірків можна кинути по 
зернятку гороху або в’юнкої квасолі. Поряд з 
томатами висадити базилік, чорнобривці, ме-
лісу, бораго (огіркова трава).

Місця на дачних городах небагато, а мати 
хочеться все — від овочів для салатів і солінь 
до пряних трав для ароматизації домашніх ку-
лінарних шедеврів.

Садимо огірки

На початку травня огірки сіємо або під 
тимчасове укриття, або в касети, щоб у стадії 
сім’ядоль або одного справжнього листочка 
пересадити на грядку. В середині місяця, як 
правило, насіння огірків добре сходить і на 
відкритих грядках.

Огірки ростуть швидко і треба не проґа-
вити час, коли починати обробку проти їхніх 
головних шкідників — кліщів і трипсів. Що ра-
ніше почнемо обприскування фітовермом, то 
більше шансів вберегти рослини від пошко-
джень, зберегти їхню продуктивність.

У травні сіяти можна все: квасолю, кукуру-
дзу, баштанні, ароматну зелень.

Перші числа травня — крайній термін пе-
рекопування сидератів на грядках, де плану-
ємо висадити розсаду теплолюбних культур. 
Закладаючи сидерати, можна внести трохи 
сечовини: азот допоможе швидше перероби-
ти свіжу органіку.

Розміщуючи овочі на ділянці, завжди на-
магаймося всім знайти добре освітлене місце. 
Правда, таких на більшості дач небагато: то 
дерева відкидають тінь, то паркан або спору-
ди заважають сонячним променям.

Але не забуваймо, що сонця серед літа у 
нас з надлишком, тому більшість овочів чудово 
ростуть, навіть якщо сонце не весь день на них 
світить. А на грядках, які опівдні захищені від пе-
кучих променів, вони навіть краще почуваються, 
ніж на добре освітлених з ранку до вечора.

Просто посадіть рослини на таких на-
півтіньових грядках трохи рідше, ніж на со-
нячних: кущики не будуть затінювати один 
одного, добре провітрюватимуться. Останній 

фактор важливий для профілактики грибко-
вих хвороб.

Допомагаємо адаптуватися 
розсаді

Щоб розсада швидше прижилася й утво-
рила потужну кореневу систему, щоб краще 
адаптувалася до перепадів погоди, нічних і 
денних температур, відразу після висадки об-
прискуємо її розчином циркону (4 краплі пре-
парату на літр води).

Обробку цирконом проводять під час цві-
тіння першої, а потім третьої та четвертої китиць. 
Обприскувати цирконом краще вранці або вве-
чері, оскільки препарат нестійкий на світлі.

Цирконом можна зміцнити й посадки кар-
топлі. Роблять це у фазі повних сходів (4 кра-
плі на 3 л води).

Розсаду перед висадкою на 1-2 години 
можна занурити в розчин фітоспорину-М або че-
рез три дні після висадки полити під корінь. Нор-
ми приводити не має сенсу, оскільки фітоспорин 
виробляють у різних препаративних формах (по-
рошок, паста, рідина) і норми у кожної свої.

В теплому ґрунті бактерії фітоспорину ак-
тивізуються й починають придушувати грибні та 
бактеріальні хвороби рослин. До того ж фітоспо-
рин підвищує імунітет рослин і посилює їхній ріст. 
Профілактичні обприскування овочевих рослин 
фітоспорином проводять кожні 10-15 днів.

Якщо не нехтувати такими обробками, 
цілком імовірно, нам не доведеться вдаватися 
до хімічних фунгіцидів.

Можна вибрати для профілактики захво-
рювань, зміцнення імунітету рослин інші пре-
парати, наприклад екстрасол.

Робочими розчинами екстрасолу, фітос-
порину-М можна полити рослинні рештки, що 
накопичилися після осіннього та весняного 
прибирання саду й городу, — щоб швидше пе-
ретворилися на потрібний для ґрунту компост.

ГОРОД
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  СКАНВОРД

ВIТАЄМО!
Колектив підприємства «Придніпровський край» 

(Кернел) вітає ювілярів весни — пайовиків, 

жителів с. Богданівка (Яготинський р-н, 

Київська обл.):

• 2 квітня — ВОЛОДИМИРА СТЕПАНОВИЧА 

ЛЕСКОВЦЯ;

• 5 квітня — АНАСТАСІЮ ВАСИЛІВНУ 

ЗАВАЛЬНЮ;

• 20 квітня — ВІКТОРА ПЕТРОВИЧА 

БІЛОКУРА;

• 23 квітня — ВІКТОРА ІВАНОВИЧА ЛАТАЯ;

• 25 квітня — ВІКТОРА ВАСИЛЬОВИЧА 

БАХМАЧА.

Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,

А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!

Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,

Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.

Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,

Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
А Господь дарує довгих-довгих літ!

11 травня ювілей відзначатиме 

ОЛЕНА ІГОРІВНА АНДРІЄНКОВА 

з с. Троїцьке (Шевченківський р-н, 

Харківська обл.).

В святковий день
Прийміть вітання

Та найщиріші побажання:
Здоров’я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас

Хай буде все у Вас гаразд!

З повагою, колектив ПСП «Україна» (Кернел), 

рідні та друзі

6 травня ювілейну дату відзначатиме 

ГАЛИНА ВАСИЛІВНА ДОБРОНОВСЬКА 

з с. Шульське (Первомайський р-н, 

Харківська обл.).

Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Щоби в роботі ладилось усе,

За справи добрі хай шанують люди,
У дім хай доля затишок несе.

Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!

Бажаєм тепла, і добра, і любові!
Хай Господь дарує многії літа,
А в серці довіку живе доброта.

З повагою, колектив підприємства 

«Краснопавлівський КХП» (Кернел), 

близькі та рідні

Колектив підприємства «Мрія» (Кернел) 

вітає іменинників травня — 

жителів сіл Харківщини:

• 4 травня — РУСЛАНА ЕРНЕСТОВИЧА 

ГАБОРА (с. Домаха, Лозівський р-н);

• 12 травня — ВАЛЕНТИНУ АНТОНІВНУ 

КОЗАРЬ (с. Кирилівка, Красноградський р-н);

• 17 травня — МОТРОНУ АРХИПІВНУ 

РУДЧЕНКО (с. Шульське, Первомайський р-н);

• 18 травня — ОЛЬГУ ВАСИЛІВНУ ЛУПІКУ 

(с. Чернігівське, Лозівський р-н);

• 26 травня — ІВАНА ІВАНОВИЧА ЛИСЯКА 

(с. Петрівка, Красноградський р-н).

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!


