
стор.

5

IНФРАСТРУКТУРАIНФРАСТРУКТУРА
У Малій Загорівці та Малій 
Кошелівці на Чернігівщині 

встановлено СУЧАСНІ ОГОРОЖІ 
НАВКОЛО ВАЖЛИВИХ 

ІНФРАСТРУКТУРНИХ ОБ’ЄКТІВ. 
Паркан також з’явився на 

кладовищах с. Чернеччина на 
Сумщині. Бюджет витрат Компанії 

на вищевказані проекти склав 
майже 190 тис. грн. Деталями 

поділилися очільники сіл.

стор.
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ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ
ГОЛОВНОЮ ЦІННІСТЮ ДЛЯ 

КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ Є КО-

МАНДА. Кожен кернелівець —
це висококласний фахівець, 

який любить свою роботу, знає, 
як виконувати її результативно. 

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

родин та всієї України.

стор.
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НА ЧАСIНА ЧАСI
За останні роки кернелівці 

спрямували МІЛЬЙОНИ 
ГРИВЕНЬ НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 

НАДАННЯ МЕДИЧНИХ 
ПОСЛУГ сільському населенню. 

Нещодавно Компанія 
профінансувала встановлення вікон 

у ФАПі с. Васьківці (Чернігівсь-
ка обл.) та виготовлення технічної 

документації для амбулаторії в 
с. Хмелів (Сумська обл.).

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 19 (41)
22 червня 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, виробництво продукції тваринництва у січні — травні в Україні становить:

Шановні читачі!
Нарешті настало довгоочікуване 

літо. Пора відпусток, канікул, відпочинку 
на природі та, водночас, період для на-
тхненної праці. Адже саме тепер вправ-
ні господарі та господині дбають про 
наступний урожай. Не припиняється 
робота й на полях, які орендують агро-
підприємства компанії Кернел у селах 
Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини. 
Та й на ниві добрих справ не менш га-
ряче. Спільно з кернелівцями громади 
сіл регіону продовжують втілювати про-
екти, спрямовані на покращення рівня 
життя в українських селах.

І левова частка цих ініціатив пов’я-
зана з освітньою сферою. Тому роз-
почнемо саме з них. Так, агропідпри-
ємства компанії Кернел спільно з БФ 
«Разом з Кернел» направляли кошти на 
проведення поточних ремонтів у шко-
лах і дитячих садочках, на покращення 
їхньої інфраструктури, на фінансування 
роботи пришкільних літніх таборів та 
оздоровлення учнів. Подробицями про-
ектів на шпальтах видання поділилися 
директори шкіл та очільники сільрад.

З гарними результатами співпраці з 
Кернел зустріли літо громади сіл Мала 
Загорівка (Борзнянський р-н, Чернігів-
ська обл.) та Мала Кошелівка (Ніжин-
ський р-н, Чернігівська обл.). Тут за 
фінансування підприємства «Дружба-
Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
встановлено сучасні огорожі навколо 
важливих інфраструктурних об’єктів. 
Паркан також з’явився на кладовищах 
села Чернеччина (Краснопільський р-н, 
Сумська обл.). Крім того, аграрії профі-
нансували придбання інструментів для 
благоустрою сіл Велика Кошелівка та 
Дуболугівка (Ніжинський р-н, Чернігів-
ська обл.).

Без корисних подарунків від агра-
ріїв не залишилися й сільські спортс-
мени. Зокрема, для ФК с. Світличне 
(Варвинський р-н, Чернігівська обл.) 
придбано комплекти футбольної фор-
ми. А ще підприємство «Дружба-Нова» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» допо-
могли в укомплектуванні тренажерного 
та більярдного залів Чорнухинсько-
го спортивного центру (смт Чорнухи, 
Полтавська обл.) і стали спонсорами 
футбольного турніру пам’яті футболіс-
тів Дмитренка й Улянича в с. Озерянах 
(Варвинський р-н, Чернігівська обл.).

Важливим для жителів сіл Верхо-
сулка та Валіївка (Білопільський р-н, 
Сумська обл.) стала допомога Кернел в 
упорядкуванні під’їзних доріг. Для цього 
проекту кернелівці придбали 320 т щеб-
ню. Слова подяки на адресу аграріїв лу-
нають з уст старости вказаних населе-
них пунктів.

А ще разом з Кернел мешканці 
с. Михайлівці (Буринський р-н, Сумська 
обл.) відзначали День села, а ансамбль 
«Калинове намисто» з Борзни (Черні-
гівська обл.) брав участь в обласних та 
всеукраїнських конкурсах.

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

Сонця та гарного настрою!

Вітаємо вас у літі! 

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-й у % 

до 2017-го
2018 р. 2017 р.

2018-й у % 

до 2017-го
2018 р. 2017 р.

2018-й у % 

до 2017-го

Реалізація на забій 
сільськогосподарських 

тварин (у живій масі), тис. т
1325,9 1337,3 99,1 841,6 835,0 100,8 484,3 502,3 96,4

Виробництво молока, тис. т 3903,2 3953,1 98,7 1174,0 1140,7 102,9 2729,2 2812,4 97,0

Кількість яєць, одержаних від 
свійської птиці, млн шт.

6586,3 6432,5 102,4 3543,9 3366,9 105,3 3042,4 3065,6 99,2

Виробництво вовни, т 522 586 89,1 50 66 75,8 472 520 90,8

Для агропідприємств компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» турбота про підростаюче 

покоління, про створення комфортних умов для виховання та навчання дітей, про 

організацію їхнього якісного дозвілля завжди були та залишаються у пріоритеті. 

Сьогодні до Вашої уваги — чергова порція соціальних проектів, реалізованих Компанією 

з думкою про найменших жителів сіл Чернігівщини, Сумщини та Полтавщини. Бюджет 

витрат на їхню реалізацію склав понад 200 тис. грн.

 З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ

ВIД САДОЧКА ДО ШКОЛИ 
З ДОБРИМИ СПРАВАМИ

стор.
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Учнівські, педагогічні та батьківські Учнівські, педагогічні та батьківські 

колективи шкіл Чернігівщини, колективи шкіл Чернігівщини, 

Сумщини й Полтавщини дякують Сумщини й Полтавщини дякують 

Кернел за всебічну фінансову Кернел за всебічну фінансову 

підтримкупідтримку
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  НА ЧАСІ

ЯКIСНА МЕДИЦИНА ДЛЯ СЕЛЯНИНА
Сьогодні стан сільської медицини в Україні можна охарактеризувати як «хронічно 

важкий». І як би не намагалися впливати на ситуацію зі всіх сторін,  кардинального 

покращення за останні роки ні медичні заклади, ані їхні пацієнти не відчули. Проте 

трохи легше ведеться тим острівцям охорони здоров’я, які функціонують у підопічних 

селах агропідприємств компанії Кернел. 

За останні роки агропідприємства Компанії та БФ 
«Разом з Кернел» спрямували мільйони гривень для 
того, щоб зробити рівень надання медичних послуг 

сільському населенню хоча б трохи вищим. Наразі керне-
лівці профінансували встановлення вікон у ФАПі с. Васьківці 
(Срібнянський р-н, Чернігівська обл.) та виготовлення тех-
нічної документації для будівництва амбулаторії в с. Хмелів 
(Роменський р-н, Сумська обл.).

Олександр Боровик, голова Васьковецької сільради

«Зараз тривають роботи зі встановлення вікон у нашому 
фельдшерсько-акушерському пункті, який обслуговує по-
над 480 місцевих жителів. Справа в тому, що приміщенню 
закладу, як і його віконним конструкціям, понад 50 років. 
Тому нагальність їхньої заміни продиктована часом. За фі-
нансовою  допомогою для реалізації проекту ми звернули-
ся до підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел». І кернелівці відгукнулися, направивши кошти на 

но шукати вихід із ситуації. Тоді ми знайшли підрядника, 
який за короткий термін підготував пакет відповідних доку-
ментів, і спонсорів, які погодилися оплатити виготовлення 
документації. Це підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел». Переконана, що скоро у нас буде 
сучасна амбулаторія, яка обслуговуватиме близько 4 тис. 
пацієнтів — жителів сусідніх сільрад. Дуже вдячна всім тим, 
хто причетний до реалізації проекту, зокрема компанії Кер-
нел».

дев’ять віконних конструкцій. Аграрії не вперше приходять на 
допомогу нашій громаді. Вони допомагали коштами на ре-
монт сільського водогону, традиційно підтримують школу, 
презентують подарунки учням, придбали сценічне вбрання 
для Будинку культури. Зрозуміло, що мені як очільнику села 
хочеться зробити для місцевої громади якнайбільше добрих 
справ. Тому сподіваюся, що Кернел і надалі підтримуватиме 
наші ініціативи. І дякуємо за вже надану допомогу!»

Ольга Рибалко, голова Хмелівської сільради

«Згідно з медичною реформою на Сумщині до кінця року буде 
побудовано 13 амбулаторій, з них два медичних заклади у Ро-
менському районі, зокрема в селі Хмелів. Тому я з упевненістю 
можу сказати, що нашій громаді пощастило. Проте, коли уже 
визначилися з місцем зведення нового об’єкта, зіштовхнули-
ся з проблемою — відсутністю оновленого генерального пла-
ну забудови села, без якого не можливо виготовити ні проект 
землеустрою, ні проект будівництва. Потрібно було оператив-

  АКТУАЛЬНО

КОМУНАЛКА, ВАРТIСТЬ БЕНЗИНУ: 
що змiниться для українцiв влiтку

Це літо може запам’ятатися громадянам України 

не лише подорожчанням квитків на потяги, а й 

черговою хвилею зростання комунальних тарифів. 

У найближчі кілька місяців:

 відчутно зміниться курс долара;
 впаде попит на ринку нерухомості, тому буде легше знайти 

квартиру;
 майже на 65% може подорожчати газ;
 на 45% можуть зрости ціни на гарячу воду та опалення.

Бензин може подорожчати на 1,5 грн/л

Україна імпортує 85% світлих нафтопродуктів. Тому подо-
рожчання нафти на світових ринках неминуче призводить до 
зростання цін на українських автозаправних станціях (АЗС). На-
разі середня вартість дизеля становить близько 28 грн/л, а бен-
зину А-95 — 30 грн/л. Протягом літа, як прогнозує експерт у сфе-
рі енергетики Юрій Корольчук, ціни зростуть ще на 1-1,5 грн/л.

Газове питання та поштовх для 
здорожчання комуналки

У червні Кабінет Міністрів повинен був переглянути тариф 
на газ в Україні. Однак наприкінці травня уряд відтермінував рі-
шення до серпня. МВФ наполягає на підвищенні діючого тари-
фу на 65%.Таке зростання може призвести до подорожчання 
гарячої води та опалення приблизно на 45%.

Квартири можуть подешевшати, 
але не всі

Влітку на ринку нерухомості настає мертвий сезон. Попит 
падає, у результаті з’являється можливість поторгуватися при 
виборі житла. Як пояснює ріелтор Ярослава Чапко, ця тенден-
ція може передусім стосуватися квартир у старих будинках без 
ремонту. А ось у новобудовах чекати зниження цін на оренду 
не варто.

Зокрема, ціни на продукти харчу-
вання за рік додали в ціні 14,1%: 
яйця — 101,7%; хліб — 17,8%; 

м’ясо та м’ясопродукти — 22,3%; моло-
ко — 16,6%; фрукти — 15,7%; твердий і 
кисломолочний сир — 13,7%; масло —

16,3%; макаронні вироби — 9,9%; 
хліб і хлібопродукти — 8,4%; риба та 
продукти з неї — 4,2%; соняшникова 
олія — 2,4%; овочі — 2,4%.

При цьому ціни на цукор за рік зни-
зилися на 19,9%, а з квітня 2018 року —

ЗА РIК ЦIНИ НА ПРОДУКТИ ЗРОСЛИ НА 14%
Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за рік 

зросли на 13,7 відсотка. Про це свідчать дані 

Державної служби статистики України.

ще на 2,2%. Ціни на безалкогольні напої 
зросли на 5,5% за рік.

Понад 70% зароблених коштів 
українці витрачають на купівлю їжі та 
оплату комунальних послуг, а тому їм 
доводиться суттєво відмовляти собі в 
інших бажаннях і потребах.

Нагадаємо, дослідження Економіч-
ного дискусійного клубу, який порів-
нював витрати європейців та українців 
на продукти харчування, показало, що 
громадяни України стали витрачати 
менше грошей на їжу.

АЛIМЕНТИ БУДУТЬ НЕ МЕНШИМИ, НIЖ 50% ВIД ПРОЖИТКОВОГО МIНIМУМУ

Відповідний закон 6 червня 2018 ро-
ку підписав президент Петро По-
рошенко. Раніше мінімальна до-

помога на дитину становила 30% від 
прожиткового мінімуму.

Загалом Закон «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів, що стосу-
ються поліпшення захисту прав дитини 
на належне утримання» Верховна Рада 
ухвалила 17 травня 2017 року. Його під-
тримали 226 депутатів.

Відтепер аліменти на одну дитину 
становлять 1/4, на двох — 1/3, на трьох 
і більше дітей — 50% доходу платника 
аліментів. Однак не більше 10 прожит-

кових мінімумів на дитину відповідного 
віку. Грошову допомогу надають ви-
ключно для задоволення потреб та ін-
тересів дитини.

Однак нововведення на цьому не 
закінчилися. Зокрема, 6 лютого 2018 ро-
ку в Україні посилили відповідальність за 
несплату аліментів. Тих, хто понад шість 
місяців не платить аліменти, включають 
до спеціального реєстру. Крім того, їх 
тимчасово позбавляють права виїзду за 
кордон, керування автомобілем і вико-
ристання зброї. До офіційно непрацев-
лаштованих боржників застосовують 
суспільно-корисні роботи.

«Станом на початок травня 
2018 року на виконанні Державної ви-
конавчої служби перебуває 207 тисяч 
проваджень про примусове стягнення 
аліментів з осіб, які понад шість місяців 
не сплачують аліменти. З них 86 тисяч 
проваджень — стосовно батьків, які 
більше року ігнорують обов’язок сплати 
аліментів», — повідомила заступник мі-
ністра юстиції Світлана Глущенко.

Крім того, у Верховній Раді заре-
єстрували пакет законопроектів, які 
передбачають збільшення мінімаль-
ного розміру аліментів з 900 грн до 
2000 грн, автоматичне зростання боргу 
при його несплаті понад рік. Також на 
неплатників чекає кримінальна відпо-
відальність за відмову від суспільно-ко-
рисних робіт.

Незалежно від того, скільки нарахують аліментів, вони будуть не 

меншими, ніж 50% від прожиткового мінімуму.

«УКРЗАЛIЗНИЦЯ» ЗАПУСТИЛА ПОСЛУГУ 
ХАРЧУВАННЯ В НIЧНИХ ПОЇЗДАХ

У меню представлені перші страви, зокрема грибний або курячий бульйон за 
38 грн. Другі страви трохи дорожчі: картопляне пюре з куркою коштуватиме 
72 грн. Також у меню чимало різноманітних десертів.

Крім того, під час придбання квитка на сайті «Укрзалізниці» можна замовити 
повноцінний ланчбокс. До ланчбоксу входить, зокрема, перша страва, вівсяна 
каша, круасан. Ланчі передбачені у двох варіантах — по 95 грн і 115 грн. Також 
ланчбокс можна купити вже у поїзді.

Державна «Укрзалізниця» презентувала нову послугу — 

харчування у нічних поїздах. Скористатися нею можна буде 

з 18 червня у потягах за трьома напрямками: Київ — Ужгород, 

Київ — Маріуполь і Київ — Івано-Франківськ 

(також у потязі Київ — Івано-Франківськ «Інтерсіті»).
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  ІНІЦІАТИВА

ХТО ПIДТРИМУЄ СПОРТ У СЕЛАХ?
Розвивати спорт і фізичну культуру на селі за умов постійної нестачі коштів навіть на вирішення найнагальніших 

соціальних проблем, звичайно, непросто, але, як показує досвід, можливо. Адже популяризація здорового способу 

життя, залучення сільських громад, зокрема дітей і молоді, до занять фізкультурою і спортом, змістовного дозвілля 

є надзвичайно корисною та потрібною справою.

Саме тому агропідприємства компанії Кернел та БФ «Разом з Кер-
нел» приділяють значну увагу і надають фінансування для проектів, 
спрямованих на покращення умов для занять спортом і на підтримку 

футбольних, баскетбольних та волейбольних команд. У минулому випуску 
ми розповідали про те, як підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та Благо-
дійний фонд направили кошти на придбання форми для ФК «Старт» села 
Талалаївка (Ніжинський р-н, Чернігівська обл.) та для участі ФК «Борзна» 
(Борзнянський р-н, Чернігівська обл.) у першості області. Сьогодні до Вашої 
уваги — чергові інформаційні добірки.

ФУТБОЛIСТИ ЗI СВIТЛИЧНОГО – У НОВIЙ ФОРМI
Понад три роки тому на теренах с. Світличне, 

що у Варвинському районі Чернігівщини, 

створено місцеву футбольну команду. 

Нині спортсмени є активними учасниками 

районних змагань.

— Насправді я пишаюся тим, що жителі нашо-
го села виявили ініціативу та змогли об’єднатися в 
команду, — коментує сільський голова Анатолій Фі-
лоненко. — Це вкотре доводить, що футболу в укра-
їнському селі — бути. Не менш приємно, що саме 
підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел» не відмовили нам у допомозі. Аграрії ви-
ділили кошти на придбання 16 комплектів форми та 
м’ячів. Раніше для того, щоб мати гідний вигляд на 

турнірах, гравці були змушені позичати спортивний 
одяг. Тепер це питання закрите.

Варто зауважити, що окрім спорту Компанія 
систематично інвестує кошти в соціальну сферу сіл 
Світличненської сільради, у благоустрій. Неоднора-
зово одержувала підтримку тамтешня школа, а ще 
кернелівці фінансували проект із ремонту сільського 
водогону.

Громада с. Світличне (Варвинський р-н, Чер-
нігівська обл.) дякує підприємству «Дружба-Нова» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за всебічну під-
тримку, а своїм односельцям — членам футбольної 
команди бажає перемог та побільше голів, забитих у 
ворота суперників.

СПОРТИВНИЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ МОЛОДI СМТ ЧОРНУХИ

Уже не один десяток років молодь смт Чорнухи, що у 

Полтавській області, мріяла про власний спортивний осередок, 

місце, де можна було б із задоволенням та користю проводити 

дозвілля. Назустріч такому бажанню пішла місцева влада на 

чолі з Олександром Василенком.

Саме за ініціативи та за фінансування селищної ради було роз-
почато капітальну реконструкцію приміщення на території сільського 
стадіону, де наразі створено сучасний спортивний центр. За радян-
ських часів тут діяла спортивна школа, проте до наших часів дійшов 
лише пустир.

— Наразі завершено всі роботи з капітального ремонту й обла-
штування споруди, — розповідає Олександр Миколайович. — Най-
ближчим часом плануємо організувати урочисте відкриття закладу. 
Приємно, що в нашому селищі є для кого будувати та відкривати такі 
об’єкти, ми й надалі плануємо вдосконалювати інфраструктуру.

Варто зауважити, що підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» виступили одними зі спонсорів проекту. Аграрії 
профінансували придбання тренажерів та більярдного столу на суму 
понад 78 тис. грн.

— Завдяки коштам від Кернел ми укомплектували спорткомп-
лекс 15 видами тренажерів, а у більярдний кімнаті з’явився сучасний 
стіл, — коментує наш співрозмовник. — Тішить те, що Компанія не за-
лишилася осторонь. За це кернелівцям щире спасибі!

В ОЗЕРЯНАХ ПРОЙШОВ ФУТБОЛЬНИЙ ТУРНIР

Очільник села Сергій Дмитренко зазначає, що 
аграрії традиційно приділяють увагу спорту, не раз 
допомагали й ФК «Нива — Озеряни». Зокрема, Ком-
панія виділяла кошти на придбання спортивної фор-
ми, систематично забезпечує команду інвентарем і 
надає футболістам фінансову підтримку для участі в 
чемпіонатах різних рівнів.

— Насправді з Кернел ми маємо гарний досвід 
співпраці в багатьох напрямках, — коментує Сергій 

Миколайович. — Щороку кернелівці покривають час-
тину наших затрат на паливно-мастильні матеріли (для 
розчистки доріг від снігу, вивезення сміття, підвезення 
дров самотнім стареньким (для цієї категорії плануємо 
також оранку присадибних ділянок)). Компанія також 
оплачувала придбання запасних частин для комуналь-
ного транспорту. А нещодавно зробила фінансовий 
внесок (виділивши 75 тис. грн) у проект з реконструкції 
водогону. Ми вдячні Кернел за турботу та увагу.

Турнір, присвячений пам’яті футболістів Дмитренка й Улянича, проводиться в Озерянах 

(Варвинський р-н, Чернігівська обл.) з 1992-го. Не став винятком і 2018 рік. Зазвичай переможця 

турніру нагороджують перехідним кубком. Цьогоріч спортивний трофей здобула команда «Ветеран», 

збірна футболістів з сіл Озеряни, Брагинці та смт Варва. А традиційним спонсором заходу стали 

підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Саме вони виділили фінанси для 

придбання нагород.

Гравці футбольної команди с. Світличне (Варвинський р-н, Чернігівська обл.) Гравці футбольної команди с. Світличне (Варвинський р-н, Чернігівська обл.) 

вдячні підприємству «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за придбання спортивної формивдячні підприємству «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за придбання спортивної форми

Кадри з турніру пам’яті футболістів Дмитренка й Улянича, Кадри з турніру пам’яті футболістів Дмитренка й Улянича, 

що проходив у с. Озеряни (Варвинський р-н, що проходив у с. Озеряни (Варвинський р-н, 

Чернігівська обл.). Спонсором змагань стали підприємство Чернігівська обл.). Спонсором змагань стали підприємство 

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

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

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

проект з укомплектування проект з укомплектування 

тренажерного та більярдного залів у тренажерного та більярдного залів у 

спортивному комплексі смт Чорнухи спортивному комплексі смт Чорнухи 

(Полтавська обл.)(Полтавська обл.)
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  З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ 

ВIД САДОЧКА ДО ШКОЛИ З ДОБРИМИ СПРАВАМИ
Фукціонування шкіл і дитячих садочків у сільській місцевості — це ознака того, що в селі панує життя, тут є молодь, 

народжуються діти, а значить, населений пункт має шанс розвиватися та процвітати. Окремим питанням є 

матеріально-технічне забезпечення цих навчальних закладів. Адже в більшості випадків освітні установи потребують 

всебічної підтримки. І в тих селах, де працюють агропідприємства компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел», освіта 

отримує належне фінансове сприяння. Кернелівці виділяють кошти на проведення ремонтів, придбання відповідного 

комп’ютерного устаткування, організацію екскурсійних поїздок, функціонування пришкільних таборів тощо. Щороку 

Компанія спрямовує на аналогічні ініціативи мільйони гривень.

Учні школи с. Черняхівка (Ніжинський р-н, Чернігівська обл.) дякують підприємству «Дружба-Нова» (Кернел) Учні школи с. Черняхівка (Ніжинський р-н, Чернігівська обл.) дякують підприємству «Дружба-Нова» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» за фінансову підтримку діяльності пришкільного літнього таборута БФ «Разом з Кернел» за фінансову підтримку діяльності пришкільного літнього табору

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

БФ «Разом з Кернел» направили фінанси БФ «Разом з Кернел» направили фінанси 

на придбання матеріалів для проведення на придбання матеріалів для проведення 

поточного ремонту у школі с. Глинськ поточного ремонту у школі с. Глинськ 

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

Кернелівці спрямували кошти на Кернелівці спрямували кошти на 

придбання посуду в харчоблок придбання посуду в харчоблок 

школи с. Брагинці  (Варвинський р-н, школи с. Брагинці  (Варвинський р-н, 

Чернігівська обл.)Чернігівська обл.)

Кернел допоміг придбати сучасний проектор для школи Кернел допоміг придбати сучасний проектор для школи 

с. Сокиринці (Срібнянський р-н, Чернігівська обл.)с. Сокиринці (Срібнянський р-н, Чернігівська обл.)

Компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел» профінансували проект із виготовлення Компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел» профінансували проект із виготовлення 

та встановлення паркану навколо ДНЗ «Колосок» с. Гаї (Басівська сільрада, Роменський р-н, Сумська обл.)та встановлення паркану навколо ДНЗ «Колосок» с. Гаї (Басівська сільрада, Роменський р-н, Сумська обл.)

НИЗКУ ПРОЕКТІВ ПРОКОМЕНТУВАЛИ 
ДИРЕКТОРИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

ТА ОЧІЛЬНИКИ СІЛ

Сьогодні інформуємо Вас про чергову порцію проектів, втілених 
за фінансування Кернел у підопічних школах Полтавщини, Чер-
нігівщини та Сумщини. Кернелівці направили на їхню реаліза-

цію понад 200 тис. грн. Йдеться про кошти на проведення поточних 
ремонтів у школі та дитячому садочку с. Вільшане (Сосницький р-н, 
Чернігівська обл.), у школі с. Глинськ (Роменський р-н, Сумська обл.), 
на придбання посуду для харчоблоку навчального закладу с. Брагинці  
(Варвинський р-н, Чернігівська обл.), на купівлю проектора у школу 
с. Сокиринці (Срібнянський р-н, Чернігівська обл.), на встановлення 
вікон у школі с. Гаї та огорожі навколо приміщення тутешнього садочка 
(Роменський р-н, Сумська обл.), на ремонт шкільного автобуса с. Ку-
рінька (Чорнухинський р-н, Полтавська обл.) та придбання продуктів 
харчування для учасників пришкільного табору відпочинку с. Черня-
хівка (Ніжинський р-н, Чернігівська обл.).

Любов Гирич, директор школи с. Гаї

«З компанією Кернел та БФ «Разом з Кернел» ми співпрацюємо впер-
ше. Адже аграрії нещодавно почали обробляти земельні ділянки в на-
шому селі. Проте одразу стало зрозуміло, що це відповідальні орен-
дарі, які по-господарськи ставляться не лише до с/г діяльності, а й до 
її соціальної складової. Так, за кошти від Кернел ми замінили п’ять ві-
кон у кабінеті української мови та літератури. Дякуємо Компанії за цю 
важливу справу, сподіваємося на подальше плідне співробітництво!»

Яків Биченко, голова Басівської сільради
«Хочеться висловити слова подяки на адресу компанії Кернел та БФ 
«Разом з Кернел» за розуміння та плідний досвід співпраці. Ці агра-
рії не цураються наших проблем, відгукуються на потреби. Так, не-
щодавно Компанія виділила кошти на виготовлення та встановлення 
бетонної огорожі навколо ДНЗ «Колосок», де виховується 22 діток. 
Протяжність об’єкта — 35 м. Зазначу, що раніше тут була дерев’яна 
конструктція, що не змінювалася роками та потребувала капітального 
оновлення».

Юрій Василенко, директор школи с. Глинськ
«Щороку підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел» виділяють кошти на придбання будівельних матеріалів для про-
ведення поточних літніх ремонтів у нашій школі. Наприклад, торік за 
фінансового сприяння Компанії придбано 30 м лінолеуму для покрит-
тя підлоги на першому поверсі навчального корпусу, фарбу та штука-
турку для проведення ремонтних робіт у спортивній залі, карнизи — у 
бібліотеку.  Цьогоріч закуплено лінолеум, фарбу, цемент, штукатурку 
тощо на суму понад 37 тис. грн. Окрім того, аграрії надавали паль-
не для організації екскурсійних поїздок учнів у межах функціонування 
пришкільних літніх таборів».

Анатолій Маснуха, голова Сокиринської сільради
«Громада нашого села вкотре переконалася в тому, що співробіт-
ництво з підприємством «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» має систематичну основу з довгостроковою перспективою. 
Я вже розповідав про те, що у весняний період завдяки фінансовій 
підтримці аграріїв нам вдалося завершити дві важливі справи — об-
городити парканом одне з чотирьох кладовищ, які розташовані на те-
риторії сільради, та спорудити паркан між дитячим садочком і школою 
в центрі села. Наразі хочу подякувати Кернел за допомогу у придбанні 
проектора для школи. Раніше заклад не мав такого обладнання. Цей 
пристрій значно полегшить навчальний процес, забезпечить прове-
дення занять на більш якісному рівні».

Володимир Голуб, голова Куріньківської сільради
«Щодня шкільний автобус підвозить до сільського навчального закла-
ду понад 20 учнів — жителів сіл Скибинці та Нетратівка, а також тих, 
хто мешкає в самій Курінці, оскільки протяжність села доволі значна. 
Тому зрозуміло, що справність шкільного транспорту важлива для 
нас. Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
допомагають нам підтримувати техніку в належному стані. Торік агра-
рії допомагали у придбанні покришок, ремонті мотора. А цьогоріч на-
правили кошти — понад 25 тис. грн — для придбання необхідних за-
пасних частин. Щиро дякуємо за це Компанії!»
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ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — провідний у світі та 
найбільший в Україні виробник 
та експортер соняшникової олії, 
ключовий постачальник сіль-
ськогосподарської продукції з 
регіону Чорноморського басей-
ну на світові ринки. Компанія 
щороку підтверджує беззапере-
чне лідерство в усіх напрямках 
діяльності у регіонах присутнос-
ті та світових рейтингах. Протя-
гом 10 років акції Кернел торгу-
ються на Варшавській фондовій 
біржі. У 2011 році IPO Кернел 
було визнано найкращим у кра-
їнах Центральної та Східної Єв-
ропи за всю історію цієї біржі. 
З року в рік Компанія лідирує в 
рейтингах найкращих робото-
давців. У 2016-му Кернел ви-
знано найбільш прозорою ком-
панією 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’ятирічні облігації. На частку 
Кернел припадає близько 8% 
світового виробництва соняш-
никової олії. Торговельнi марки 
Компанії: «Щедрий дар», «Сто-
жар», «Чумак Домашня», «Чумак 
Золота». Свою продукцію Кер-
нел постачає в більш ніж 60 кра-
їн світу, серед основних ринків 
збуту — Індія, країни Євросоюзу, 
Єгипет і Туреччина. Переробні 
потужності Кернел становлять 
3,5 млн тонн насіння соняшника 
на рік. Iз 2010 року Кернел актив-
но розвиває аграрний напрямок 
дiяльностi — сiльгоспвиробни-
цтво. Щороку Кернел постачає 
на міжнародні ринки приблизно 
5 млн тонн кукурудзи, пшениці, 
ячменю, сої та ріпаку, закупову-
ючи сільгосппродукцію у більш 
ніж п’яти тисяч виробників, а та-
кож вирощуючи власну продук-
цію на 560 тис. га землі. Спiльно 
з виробничою дiяльнiстю прово-
диться тiсна спiвпраця з грома-
дами сiл i малих мiст на терито-
рiї присутностi агропiдприємств 
Кернел. Основне завдання — фi-
нансово-матерiальна пiдтримка 
громадських iнiцiатив, соцiаль-
ної сфери населених пунктiв з 
метою пiдвищення рiвня життя та 
добробуту населення. У 2013 ро-
цi всi соцiальнi iнiцiативи Ком-
панiї об’єднали в програму пiд-
тримки територiальних громад 
«Разом з Кернел». Для реалiзацiї 
цiєї програми агропiдприємства 
Компанiї створили однойменний 
Всеукраїнський Благодiйний 
фонд «Разом з Кернел». У Чер-
нігівській області агропідприєм-
ства Кернел обробляють землі 
в Ніжинському, Прилуцькому, 
Борзнянському, Варвинському, 
Срібнянському, Сосницькому, 
Талалаївському, Ічнянському, 
Куликівському, Ріпкинському 
районах. У Сумській — у Не-
дригайлівському, Роменському, 
Буринському, Тростянецькому, 
Великописарівському, Крас-
нопільському, Білопільському, 
Липоводолинському, Сумсько-
му, Лебединському районах. У 
Полтавській — у Чорнухинсько-
му, Гадяцькому, Лохвицькому 
та Пирятинському районах. На 
вказанi пiдопiчнi територiї поши-
рюються й соцiальнi програми 
Благодiйного фонду.

  ІНФРАСТРУКТУРА

Зокрема, у селах Мала Загорівка (Борз-
нянський  р-н, Чернігівська обл.) та Мала 
Кошелівка (Ніжинський р-н, Чернігівсь-

ка обл.) встановлено сучасні огорожі навко-
ло важливих інфраструктурних об’єктів. Також 
паркан з’явився на кладовищах села Чернеччи-
на (Краснопільський р-н, Сумська обл.). Бюджет 
витрат Компанії на вищевказані проекти склав 
майже 190 тис. грн. Деталями поділилися очіль-
ники сіл.

Ніна Осипенко, голова Малозагорівської сільради

«Торік на зборах громади було вирішено про-
вести реконструкцію центру села Мала Заго-
рівка. Йдеться про встановлення нових парканів 
навколо місцевого Будинку культури, адміні-
стративного приміщення, вздовж центральної 
вулиці. Фінансово підтримали проект підпри-
ємство «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел». Вони виділили на його реалізацію 
майже 80 тис. грн. Зокрема, кошти були на-
правлені на придбання необхідних матеріалів. 
Наразі всі роботи проведено, і тепер ми маємо 
сучасний паркан протяжністю 130 м. Додам, що 
раніше кернелівці допомагали нашій громаді у 

благоустрої — асфальтували дороги, чистили 
сільський ставок тощо».

Сергій Мішура, староста с. Мала Кошелівка

«Дякую підприємству «Дружба-Нова» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» за те, що відреагували 
на нашу потребу та виділили фінансування для 
встановлення огорожі навколо приміщення ко-
лишньої школи. Саме у цій будівлі наразі функ-
ціонує центр молодіжного дозвілля — бібліотека, 
більярдний і тенісний зали, діє гурток із патріо-
тичного виховання молоді. Протяжність нового 
паркану — близько 200 м. Він досить естетично 
вписався в уже існуючу інфраструктуру. Додам, 
що востаннє огорожа тут змінювалася кілька 
десятиліть тому, тож до наших днів вона дійшла 
в напівзруйнованому стані. Словом, підтримка 
Компанії була, як завжди, доречною».

Іван Рагулін, староста с. Чернеччина 

«Завдяки фінансовій підтримці компанії Кернел 
та БФ «Разом з Кернел» нам вдалося реалізувати 
дві нагальні справи — встановити паркан навко-
ло двох сільських кладовищ протяжністю 250 м
та облицювати плиткою територію біля адміні-

ОБГОРОДИЛИ НАДIЙНИМИ ПАРКАНАМИ
Весняний період ознаменувався низкою важливих для 

інфраструктури сіл Чернігівщини, Сумщини та Полтавщини 

проектів, які профінансували агропідприємства компанії 

Кернел та БФ «Разом з Кернел». 

стративної будівлі (для цього закуплено 40 м 
тротуарної плитки). Аграрії виділили на проект 
понад 71 тис. грн. Користуючись нагодою, хочу 
подякувати кернелівцям також за подарунки до 
9 Травня, до річниці ліквідації катастрофи на 
Чорнобильській АЕС та Дня захисту дітей. Пере-
конаний, у майбутньому співпраця з орендарем 
принесе ще більше користі нашій громаді».

НА ПОМIЧ СIЛЬСЬКИМ ГРОМАДАМ

Тому для підтримання благоустрою у селах докладають 
чимало зусиль, створюють комунальні господарства, ра-
зом з соціально відповідальним бізнесом реалізовують 

відповідні проекти. Допомагають у цьому громадам, зокрема, 
агропідприємства компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел».

Нещодавно підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) 
спільно з Благодійним фондом профінансували придбання 
інструментів для благоустрою сіл Велика Кошелівка та Ду-
болугівка, що в Ніжинському районі Чернігівської області. 
Йдеться про закупівлю бензокіс і бензопил на суму майже 
30 тис. грн.

— Створення комфортних умов проживання для місцевих 
мешканців — чи не найголовніший напрямок у нашій робо-
ті, — розповідає Руслан Острянко, голова с. Дуболугівка. — 
І цей комфорт повинен  відчуватися всюди. Неважливо, про 
що йдеться — про соціальні установи, скажімо, школу, чи про 
загальну ситуацію — облагороджені парки, сквери, кладови-
ща, вулиці тощо. Відповідно, таке устаткування, як бензопила 
та бензокоса, стало для нашої громади гарним подарунком. 
Щиро дякуємо Компанії!

Благоустрій — це візитна картка кожного 

населеного пункту, кожної громади. Стан вулично-

дорожньої мережі, освітлення, озеленення та 

чистота села або селища — оцінка діяльності як 

місцевої влади, так і громади.

ПРОПОНУЄМО ОЗНАЙОМИТИСЯ ЗІ СВІТЛИНАМИ, 

ЗРОБЛЕНИМИ ПІД ЧАС ВРУЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Очільники та громади сіл Велика Кошелівка та Дуболугівка (Ніжинський р-н, Очільники та громади сіл Велика Кошелівка та Дуболугівка (Ніжинський р-н, 

Чернігівська обл.) дякують підприємству «Дружба-Нова» (Кернел) Чернігівська обл.) дякують підприємству «Дружба-Нова» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» за інструменти для благоустроюта БФ «Разом з Кернел» за інструменти для благоустрою

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

із реконструкції центру с. Мала Загорівка (Борзнянський р-н, Чернігівська обл.), зокрема із реконструкції центру с. Мала Загорівка (Борзнянський р-н, Чернігівська обл.), зокрема 

встановлення парканів навколо важливих інфраструктурних об’єктіввстановлення парканів навколо важливих інфраструктурних об’єктів

Процес встановлення огорожі навколо Процес встановлення огорожі навколо 

приміщення центру дозвілля молоді приміщення центру дозвілля молоді 

у с. Мала Кошелівка (Ніжинський р-н, у с. Мала Кошелівка (Ніжинський р-н, 

Чернігівська обл.) проведено за фінансової Чернігівська обл.) проведено за фінансової 

участі Кернелучасті Кернел
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Тетяна Вікторівна ІвашураТетяна Вікторівна Івашура  
 Посада:Посада:  старший бухгалтер на підприємстві старший бухгалтер на підприємстві 

«Дружба-Нова» (Кернел), смт Варва, Чернігівська обл.«Дружба-Нова» (Кернел), смт Варва, Чернігівська обл.

 Стаж роботи в Компанії: Стаж роботи в Компанії: 4 роки4 роки

«Професія бухгалтера завжди була та залишається затребуваною. Адже 
такі спеціалісти потрібні скрізь — на виробництві, у державних установах, 
приватних організаціях. А кваліфікований бухгалтер — просто незамінній. 
Тому, зі шкільних років чудово оперуючи цифрами, я розуміла, що оберу 
для себе саме таку професію. Після школи стала студенткою Київського 
національного торговельно-економічного університету, навчалась на спе-

ціальності «Облік та аудит». Коли отримала диплом, настав час працевлаштовуватися. Тоді була відкрита 
відповідна  вакансія на підприємстві «Дружба-Нова» (Кернел). Я надіслала резюме, пройшла співбесіду 
та почала працювати. Спочатку рядовим бухгалтером, згодом отримала підвищення — позицію старшого 
бухгалтера. Наразі у зоні моєї відповідальності такі ділянки, як засоби захисту рослин, добрива, посівний 
матеріал та готова продукція. У Компанії працювати дуже подобається. Тут є чимало можливостей для 
професійного та особистісного розвитку, а робота — це завжди маса цікавих нововведень, використан-
ня сучасних програм, а ще — молодий колектив однодумців. Тому, якщо хтось стверджує, що професія 
бухгалтера одноманітна, можу довести, що це не так, особливо якщо працюєш у бухгалтерській службі 
Кернел. Звісно, тут ніхто не скасовував відповідальності за якість виконаної роботи. Оскільки всюди від 
працівника чекають максимальної віддачі. Тож я, як і всі співробітники нашого відділу, намагаюся ви-
правдати ліміт довіри, наданий керівництвом, і наполегливо працювати на результат».

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

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ
ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ

За довiдками 
звертатися за телефоном: 

(067) 462-45-54

Контактна особа: 
Ірина Зуган

СТОВ «Дружба-Нова» (Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

(Чернігівська, Полтавська, Сумська обл.)

 Посвідчення тракториста-машиніста на імпортну/

вітчизняну техніку.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ/ВОДІЙ 

ПАЛИВОЗАПРАВНИКА

(Чернігівська, Полтавська, Сумська обл.)

 Посвідчення водія категорії С, D, Е.

 Досвід безаварійного водіння.

ОПЕРАТОРИ З СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ

(Чернігівська обл.)

 Технічна освіта.

 Знання комп’ютера.

БУХГАЛТЕР

(Чернігівська та Сумська обл.)

 Вища освіта, облік і аудит.

 Досвід роботи від 1 року.

«Напевно, для будь-якого села важливо, щоб 
орендар землі, окрім вправної виробничої ді-
яльності, вирощування врожаїв, вчасного роз-
рахунку за паї, приділяв увагу ще й підтримці 
соціальної сфери та благоустрою. Тобто був 
соціально відповідальним. Не менш значимо, 
щоб активність аграріїв не була умовною, а 
приносила користь та увінчувалася плідними 
результатами для громади. Жителям нашого 
села щодо цього пощастило. Ми маємо нала-
годжену співпрацю саме з таким орендарем 
землі — компанією Кернел та БФ «Разом з 
Кернел». Кернелівці підтримують чимало про-
ектів. На сьогодні ці аграрії одні з небагатьох, 
хто інвестує в соціально-економічний розви-
ток громади. Серед важливих проектів, які 
підтримує Компанія, і ремонти доріг. Нещо-
давно кернелівці профінансували придбання 
320 т щебню для підсипки під’їзних доріг до 
сіл Верхосулка та Валіївка. Додам, що ці тран-
спортні артерії не впорядковувалися понад 
20 років. І Кернел — єдиний орендар, який 
звернув увагу на проблему та виділив необ-
хідні кошти. Плануємо підсипати близько 
1,5 км дорожнього покриття. Від себе особис-
то та від місцевих громад висловлюю подяку 
компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» за 
розуміння та плідну співпрацю. Хочу побажати 
всім нам процвітання та нових перемог у роз-
будові українських сіл».

З повагою, Іван Хомиченко, староста с. Верхосулка 

(Білопільський район, Сумська обл.)

На фото: щебінь для ремонту На фото: щебінь для ремонту 

під’їзних доріг у селах Верхосулка під’їзних доріг у селах Верхосулка 

та Валіївка (Білопільський р-н, та Валіївка (Білопільський р-н, 

Сумська обл.), придбаний Сумська обл.), придбаний 

за кошти Кернелза кошти Кернел

  ФОТОФАКТФОТОФАКТ

«КАЛИНОВЕ НАМИСТО» 
БОРЗНЯНЩИНИ

З ПОШТОВОЇ З ПОШТОВОЇ 
СКРИНЬКИСКРИНЬКИ

Уже кілька років поспіль при Борзянській музичній школі 
(м. Борзна, Чернігівська обл.) діє ансамбль бандуристів «Калинове 
намисто». Під керівництвом Олени Фесенко вони неодноразово ста-
вали призерами та переможцями різноманітних змагань та конкур-
сів. Нещодавно артисти відзначилися неперевершеними виступами 
на обласному конкурсі виконавців «Струни серця», що пройшов у 
Ніжині. А на 7-му відкритому «Всеукраїнському конкурсі «Поліський 
вернісаж» учасники колективу посіли перше місце.

Фінансову підтримку для поїздки на вищевказані конкурси «Ка-
линовому намисту» надали підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел». За це бандуристи щиро вдячні Компанії.

ДЕНЬ СЕЛА В МИХАЙЛIВЦI
Традиційно на Трійцю громада Михайлівки (Буринський р-н, 

Сумська обл.) відзначає День села. До організації урочистостей тут 
ставляться вкрай відповідально, тож проходять вони на високому 
рівні. Цей рік не став винятком. Для жителів села проведено чудовий 
концерт, на якому виступили колективи місцевої художньої самоді-
яльності та гості з обласного центру. Крім того, кожен бажаючий мав 
можливість поласувати різноманітною смакотою, а для діток безко-
штовно працювали атракціони (батути). На гостини до «іменинни-
ків» завітали почесні гості з району та області. Не обійшлося й без 
фінансової підтримки від компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел». 
Саме аграрії надали левову частку коштів для оплати виступу артис-
тів із Сумської обласної філармонії, а також естрадних виконавців і 
ведучого Дмитра Будянського.

Мешканці села Михайлівка та особисто його очільник Володи-
мир Моргун дякують усім, хто не залишився осторонь дійства, зо-
крема компанії Кернел — за гарний настрій, безліч емоцій та вра-
жень!
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Дня села у Михайлівці Дня села у Михайлівці 

(Буринський р-н, Сумська обл.)(Буринський р-н, Сумська обл.)



722 червня 2018 року

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

  КОРИСНІ ПОРАДИ

ОБЕРЕЖНО, ЛIТО!   ПАМ’ЯТКИ ДЛЯ СЕЛЯНИНА

Щорічний аналіз отруєння грибами свідчить, що їхній 

пік припадає на липень — жовтень. Однією з основних 

причин отруєння є зневажливе ставлення окремих 

людей до санітарно-просвітницької інформації та 

попереджувальних заходів, що здійснюються в цьому 

напрямку.

До смертельно отруйних грибів відносяться:

 бліда поганка (мухомор зелений);
 опеньок сірчано-жовтий;
 волоконниця Патуйяра, плютка
 мухомори (білий, червоний, пантерний)
 опеньок цегляно-червоний, несправжній;
 печериця рудіюча.

Ці види отруйних грибів поширені на всій території України.

Основні правила, яких необхідно дотримуватися при зби-

ранні та приготуванні грибів:

 збирати гриби треба тільки під контролем досвідчених гриб-
ників;

 гриби, у яких Ви сумніваєтесь, ніколи не кладіть до кошика;
 якщо Ви знайшли їстівні гриби, а поруч з ними ростуть отруй-

ні або невідомі Вам, не збирайте ці гриби (можлива їхня мутація 
чи запилення отруйними спорами);

 краще збирати гриби вранці, вони свіжі, міцні, добре збері-
гаються;

 вдома ще раз перегляньте всі зібрані гриби. Якщо помітите 
отруйний або невідомий Вам гриб — одразу ж викиньте його;

 ніколи не пробуйте сирих грибів, у яких Ви сумніваєтесь;
  зібрані гриби необхідно добре промити — не менше трьох 

разів, аби відмити весь бруд. І в цей самий день приготувати 
гриби, тобто відварити або посмажити чи законсервувати;

 варити всі гриби слід щонайменше у двох водах. Важливий 
не так час варіння, як кількість зміненої води;

 при консервуванні грибів треба використовувати оцет, щоб 
не допустити інших харчових отруєнь, наприклад ботулізму, 
який характерний для всіх загерметизованих консервів;

 при вживанні грибів чи страв із них слід споживати їх у не-
великій кількості, якщо за ніч або день ніяких неприємних симп-
томів не виникло, тоді можна їсти далі. Дітям вживати гриби за-
боронено.

Що ж спричиняє отруєння?

 вживання отруйних грибів;
 неправильне приготування умовно їстівних грибів;
 вживання старих або зіпсованих їстівних грибів;
 споживання грибів, що мають двійників або змінилися вна-

слідок мутації (навіть білі гриби та підберезники мають своїх не-
безпечних двійників).

Ознаки отруєння грибами

Нудота, блювання, розлади зору (подвоєння в очах), розла-
ди мови, прискорене серцебиття, психічне та рухове збуджен-
ня, марення, підвищене потовиділення, біль у животі, пронос, 
задуха, судоми, втрата свідомості.

Перша медична допомога при отруєнні 
грибами

До приїзду невідкладної медичної допомоги у потерпілого 
треба викликати блювання, дати випити якомога більше води 
та повторно викликати блювання до повного очищення шлунка 
(або промити шлунок). Прийняти активоване вугілля (не менше 
10 пігулок одночасно).

ПАМ’ЯТАЙТЕ!

Гриби — не тільки смачний, а й небезпечний продукт хар-

чування, який може призвести до отруєння, 

а іноді й до смерті.

При укусі невідомої змії не треба 
піддаватися паніці. Передусім слід 
встановити, чи справді є причина для 
занепокоєння? Уважно огляньте міс-
це укусу: якщо вкусила гадюка, на тілі 
потерпілого залишаються сліди двох 
отруйних іклів (рідше один) — ран-
ки, які кровоточать і віддалені одна 
від одної на 1-1,5 см. Укуси великих і 
агресивних, але неотруйних повзучих 
мають інакший вигляд: на шкірі утво-
рюється дуга від безлічі дрібних зубів. 
Важкість отруєння залежить від ряду 
чинників, передусім від розміру змії. 
Велика гадюка небезпечніша, але 
важливо пам’ятати, що навіть крихіт-
ні (12-17 см) новонароджені гадюки 
отруйні.

Симптоми:

 у місцях потрапляння отрути 
спершу відчувається свербіж;

 через 10-15 хвилин починає роз-
виватися набряк, який сягає свого 
максимуму через 10-12 годин;

 пульсуючий біль у місці укусу, за-
звичай незначний. Злегка болять 
лімфатичні вузли.
Як правило, картина отруєння цим 
вичерпується, але у ряді випадків 
захворювання протікає у важчій 
формі: хворий блідніє, відчуває за-
паморочення, страх, можливе зни-
ження артеріального тиску, втрата 
свідомості.

При укусі змій КАТЕГОРИЧНО 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 піддаватися паніці: хвилювання 
стимулює прискорення серцевого 
ритму, що сприяє швидкому про-
никненню отрути в кров;

 накладати на уражену кінцівку 
джгут;

ОТРУЙНІ ГРИБИ НЕБЕЗПЕЧНІ ЗМІЇ

 робити надрізи в місцях укусу або 
припікати ранки, обробляти місце 
укусу розчином марганцю або гос-
подарського мила, вживати алко-
голь.

Профілактика зміїних укусів 

включає прості запобіжні заходи:

 у «зміїній» місцевості носіть висо-
ке взуття;

 не намагайтеся упіймати гадюку 

або взагалі невідому Вам змію;
 при ночівлі у степу уникайте роз-

ташування поблизу колоній мишей-
полівок, інших гризунів, заростей 
кущів, тобто улюблених місць полю-
вання гадюки;

 переміщаючись по степу вночі, 
користуйтеся ліхтарем;

 виїжджаючи на сімейний пікнік 
або риболовлю, не полінуйтеся про-
вести бесіду з дітьми.

З початком літа в лісах і парках активізувалися кліщі, чиїх укусів людині 

слід остерігатися під час відпочинку на природі. Кліщі можуть нападати в будь-який час дня і ночі 

та за будь-якої погоди. Менше їх, як правило, за сухої спекотної погоди, а у прохолодні 

та похмурі дні їхня кількість збільшується.

ПІДСТУПНІ КЛІЩІ

Укуси кліщів загрожують люди-
ні такими хворобами, як іксодовий 
кліщовий бореліоз (хвороба Лайма), 
кліщовий вірусний енцефаліт.

Що робити, щоб не 
допустити укусу кліща?

Для прогулянок на природі по-
кривайте голову та надягайте світ-
лий однотонний одяг з довгими 
рукавами, який щільно прилягає до 
тіла, — аби легше було помітити клі-
щів.

Кожні дві години прогулянки 
оглядайте себе та своїх супутників, 
аби виявити кліщів. Повторіть огляд 
удома. Особливо ретельно обстеж-
те ділянки тіла, покриті волоссям.

Місце для привалів на природі 
звільніть від сухої трави, гілок, хмизу 
в радіусі 20-25 м.

Повернувшись додому, одразу 
зніміть і ретельно огляньте одяг, ви-

періть та випрасуйте його. Найчас-
тіше кліщі чіпляються до людського 
вбрання, тому можуть присмоктува-
тись не лише під час перебування на 
природі, а й згодом, перекочувавши 
з речей.

Використовуйте для захисту 
спеціальні ефективні засоби. Най-
частіше це — аерозолі, які відляку-
ють кліщів.

Що робити, якщо кліщ 
присмоктався?

Якщо Ви виявили кліща на шкірі, 
негайно зверніться до найближчого 
травмпункту. Якщо це неможливо, 
видаліть його самостійно: змастіть 
кліща олією (але не заливайте, щоб 
не задихнувся), повільно витягніть 
разом із хоботком, розхитуючи його 
пальцями, обгорнутими марлевою 
серветкою, пінцетом чи петлею з 
нитки, яку слід закріпити між хобот-

ком кліща та шкірою людини.
Після видалення кліща змастіть 

ранку розчином йоду або спиртом. 
Якщо хоботок залишився, його ви-
даляють стерильною голкою.

Після видалення ретельно ви-
мийте руки з милом, а кліща спа-
літь.

Протягом двох тижнів щоден-
но замірюйте температуру тіла, а в 
разі її підвищення або виникнення 
почервоніння на шкірі зверніться до 
лікаря!

Гадюка — єдиний отруйний вид змій по всій степовій зоні України. Вона збереглася головним чином у 

малодоступних степових районах, часом зустрічається в перелісках. Після зимівлі змії з’являються 

наприкінці лютого, а залягають на зиму в грудні. Від усіх інших змій степова гадюка відрізняється 

невеликими розмірами (звичайно менше 60 см), товстим тулубом і трикутною головою з різко 

вираженим шийним відділом і характерним коричневим або чорним зигзагоподібним  малюнком, що йде 

уздовж хребта.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!

При зустрічі з людиною гадюка (змія) поводиться тактовно — по-

ступається дорогою або намагається сховатися. Але всякий 

різкий рух з Вашого боку може бути розцінений як агресія.

Гадюка за жодних обставин не нападе першою! Не знищуйте 

змій — усі вони знаходяться під охороною закону!
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Кернел – провідний у світі та най-
більший в Україні виробник та 
експортер соняшникової олії, 
ключовий постачальник сільсько-
господарської продукції з регіону 
Чорноморського басейну на світові 
ринки. Свою продукцію Кернел екс-
портує більш ніж в 60 країн світу. 

Кернел формує аграрну еліту но-
вого покоління. Ми розкриваємо 
потенціал молодих фахівців, забез-
печуємо перспективи професійно-
го зростання і сприятливі умови для 
роботи і життя в сільській місцевості.

Всі молоді спеціалісти Компанії
забезпечуються:

Гідною заробітною платою

Безкоштовним житлом

Пільговим харчуванням

Офіційним працевлаштуванням

Чекаємо ваші резюме: Детальна інформація за номером:
e-mail: student@kernel.ua +38 (050) 311 65 89

Ми запрошуємо молодих, активних та 
цілеспрямованих студентів взяти участь 
у конкурсі на наступні вакансії:

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

МЕНЕДЖЕР З ПОСТАЧАННЯ
м. Чорноморськ, Одеська обл. 

МЕНЕДЖЕР З ПОСТАЧАННЯ
м. Полтава

БУХГАЛТЕР
м. Київ

АГРОНОМ-ДОСЛІДНИК
смт Варва, Чернігівська обл.

Кернел – це більше ніж роботодавець. Насамперед це Компанія, яка надихає, 
дає свободу для інтелектуального розвитку, дарує енергію для заміщення стереотип-
них дій творчістю, створює умови та безмежні можливості для вдосконалення. Кернел 
- це флагман інновацій, драйвер глобальних змін у житті кожного з нас та всієї України.
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ВIТАЄМО!
Колектив підприємства 

«Дружба-Нова» (Кернел) вітає 
своїх працівників — іменинників липня:

•2 липня — ВІТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА 
ЛОМАКУ (економіст);
•5 липня — ІННУ АНАТОЛІЇВНУ ЛОМАКУ 
(фахівець з обліку договорів);
•6 липня — АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА 
БУЛАНЕНКА (старший диспетчер);
•17 липня — СЕРГІЯ ІВАНОВИЧА КАРПУСЯ 
(керівник відділу інформаційних технологій);
•17 липня — ІГОРЯ АНАТОЛІЙОВИЧА ХУЛАПА 
(аналітик систем моніторингу та обліку).

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

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

І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад

Здоров’я, миру, успіхів, надії.

18 липня день народження 
завітає на поріг до НАТАЛІЇ  ВАСИЛІВНИ ТРОЯН 

з смт Терни (Сумська обл.).

Добра, любові і підтримки,
Надійних друзів у житті!

Нехай надходять без затримки
Пакунки щастя золоті.

Нехай здоров’я не підводить,
Твоя нехай цвіте краса,

Удача часто хай заходить.
Хай збудуться ці всі слова!

З любов’ю, батьки та брат

Колектив підприємства 

«Дружба-Нова» (Кернел) вітає іменинників 

червня та липня  — жителів сіл Сумської та 

Чернігівської областей:

•21 червня — ЮРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА 

РУДЯЩОГО з с. Охіньки (Прилуцький р-н);

•27 червня — ВАЛЕНТИНУ ВОЛОДИМИРІВНУ 

ФИЛОНЕНКО з смт Варва (Варвинський р-н);

•30 червня — ЮРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА 

ХОМЕНКА з с. Охіньки (Прилуцький р-н);

•30 червня — ІГОРЯ АНАТОЛІЙОВИЧА 

ГОРОШКА з с. Суховерхівка (Буринський р-н);

•28 червня — ЮРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА ДЯЧЕНКА 

з с. Деркачівка (Недригайлівський р-н);

•10 липня — ВАЛЕНТИНУ СЕРГІЇВНУ 

КАЛИВОД із с. Діброва (Роменський р-н).

Хай радість Вам життя дарує, 

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панує,

Й достаток повниться щораз,

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

 І щоб на Вас із неба падав

 Лише щасливий зорепад!

22 червня день народження відзначає 

ЛЮБОВ ПЕТРІВНА САМОЙЛЕНКО 

із с. Дзеркалька (Сумська обл.).

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

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

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

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

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

Живіть вічно, мамо, бо ви в нас найкраща!

З любов’ю, сини Олександр та Ігор

24 липня день народження відзначатиме 

СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА ТИМЧЕНКО 

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

Усі найкращі побажання
Сьогодні — в Вашу честь:

Натхнення, успіхів, кохання,
Чудових перехресть,

Сміливих планів, мрій здійснення,
Щодня родинного тепла.

Щоби здоров’я й довголіття
В долонях доля піднесла!

З повагою, Сім’я Канівець із с. Вільшана


