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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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КОРИСНI ПОРАДИКОРИСНI ПОРАДИ
Літо — чудова пора для актив-

ного відпочинку та відновлення 
організму. Але українцям у 

спекотний період слід бути особ-
ливо обережними. Докладніше 

про те, ЯК НЕ СТАТИ ЖЕРТВА-

МИ УКУСІВ НЕБЕЗПЕЧНИХ 

ЗМІЙ, КЛІЩІВ, ЗАПОБІГТИ 

ОТРУЄННЮ ГРИБАМИ — 
у нашому матеріалі.

стор.
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БЛАГОУСТРIЙ
ВАЖЛИВИМ НАПРЯМКОМ 

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
АГРОПІДПРИЄМСТВ КОМПАНІЇ 

КЕРНЕЛ Є ФІНАНСОВА 
ПІДТРИМКА капітальних та 

поточних ремонтів сільських доріг 
і шляхів районного значення. 

Кернелівці регулярно виділяють 
кошти для того, щоб покращити 

стан дорожнього покриття 
у підопічних селах.

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 20 (42)
5 липня 2018 р.

Газета виходить за пiдтримки 
компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел»

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
За даними Держстату, кількість сільськогосподарських тварин на 1 червня в Україні становить, тис. голів:

Шановні читачі!
Триває довгоочікуване літо. Пора від-

пусток, канікул, відпочинку на природі та 
водночас період для натхненної праці. Бо 
саме тепер вправні господарі дбають про 
наступний врожай. Не припиняється ро-
бота й на полях, які орендують агропідпри-
ємства компанії Кернел у селах Черкащи-
ни, Полтавщини, Харківщини, Київщини. 
Та й на ниві добрих справ не менш гаряче. 
Адже спільно з кернелівцями громади сіл 
регіону продовжують втілювати проекти, 
спрямовані на покращення рівня життя.

Що ж до проектів, реалізованих у 
червні, то левова частина з них направле-
на на освітню сферу,  створення належних 
умов у школах і садочках, турботу про під-
ростаюче покоління. Тож розпочнемо з 
них.

Компанія традиційно фінансово до-
лучилася до поточних ремонтів, які в літній 
період активно проходять у навчальних 
закладах. Нині кернелівці вже спрямували 
кошти на покращення матеріально-тех-
нічної бази шкіл сіл Салівка (Кременчуць-
кий р-н, Полтавська обл.), Василівка (Се-
менівський р-н, Полтавська обл.), М’я-
кеньківка (Решетилівський р-н, Полтав-
ська обл.), Дашківка (Кобеляцький р-н, 
Полтавська обл.), Лебедівка (Сахновщин-
ський р-н , Харківська обл.) та Черняхівка 
(Яготинський р-н, Київська обл.). Не оми-
нули аграрії увагою й роботу пришкільних 
літніх таборів. Зокрема, враженнями від 
літнього оздоровлення разом з Кернел 
поділилися директори шкіл с. Чернігів-
ське (Лозівський р-н, Харківська обл.) та 
Броварки  (Глобинський р-н, Полтавсь-
ка обл.).

Цьогоріч представники агропідпри-
ємств компанії Кернел та БФ «Разом з 
Кернел» завітали на випускні урочистості 
у школи та дитячі садочки сіл  Максимів-
ка (Кременчуцький р-н, Полтавська обл.), 
Броварки (Глобинський р-н, Полтавсь-
ка обл.), Почаївка (Гребінківський р-н, 
Полтавська обл.), Михнівці (Лубенський 
р-н, Полтавська обл.), Чевельча й Вишне-
ве (Оржицький р-н, Полтавська обл.), а 
також Вознесенське (Золотоніський р-н, 
Черкаська обл.). Випускники вказаних за-
кладів отримали від кернелівців корисні 
презенти.

Крім того, у селах Троїцьке (Шевчен-
ківський р-н), Петрівка та Кирилівка (Крас-
ноградський р-н), що на Харківщині, за 
фінансової підтримки Кернел пройшли за-
ходи, присвячені Дню захисту дітей. Світ-
лини з цих проектів Ви знайдете у номері.

З гарними результатами співпраці з 
Кернел зустріли літо громади сіл Шрамків-
ка та Яворівка, що у Драбівському районі 
Черкащини. Йдеться про ремонти дорож-
нього покриття, які активно підтримували 
підприємство «Придніпровський край» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел».

Аграрії підприємства «Мрія» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» продовжили об-
лагороджувати водойму в с. Лебедівка 
(Сахновщинський р-н, Харківська обл.). 
Мова йде про підготовку локації до ку-
пального сезону. За фінансування Ком-
панії придбано та вивезено на пляж п’ять 
машин піску, щоб засипати на дні очерет 
та підсипати приставкову територію. На-
гадаємо, у травні кернелівці фінансували 
проект із зариблення цієї водойми.

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

Велика рогата худоба 3968,5 4161,5 95,4 1184,9 1232,5 96,1 2783,6 2929,0 95,0

зокрема корови 2035,5 2113,7 96,3 478,2 485,0 98,6 1557,3 1628,7 95,6

Свині 6365,4 6752,6 94,3 3357,3 3439,1 97,6 3008,1 3313,5 90,8

Вівці та кози 1640,2 1709,8 95,9 211,1 206,0 102,5 1429,1 1503,8 95,0

Свійська птиця 223 807,9 220 047,1 101,7 113 781,0 109 480,3 103,9 110 026,9 110 566,8 99,5

Турбота про дітей і створення комфортних умов для 

їхнього навчання, виховання та дозвілля — напрямки 

соціальної діяльності, які завжди будуть пріоритетними для 

агропідприємств компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел».

Щодня кернелівці працюють над тим, щоб життя найменших 

мешканців підопічних сіл було дійсно щасливим. 

У сьогоднішньому номері до Вашої уваги — інформаційні 

добірки про проекти, реалізовані Кернел з думкою про дітей.

 З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ

ЯСКРАВЕ ЛIТО 
РАЗОМ З КЕРНЕЛ!

стор.
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  НА ЧАСІ

З 1 ЛИПНЯ В УКРАЇНI ПIДВИЩЕНО ПЕНСIЇ: КОМУ I НА СКIЛЬКИ
Через зростання соцстандартiв отримувати бiльше стануть тi, у кого зараз мiнiмум

  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»).

Мало й багато

Як роз’яснили у Департаменті пенсій-
ного забезпечення Пенсійного фонду, з 
1 липня мінімальна пенсія для тих, у кого є 
необхідний стаж роботи (25 років для чоло-
віків і 20 років — для жінок), буде не менша 
ніж 1434 грн на місяць. Зараз мінімальна 
пенсія — 1373 грн. Тобто підвищать її що-
найменше на 1 грн (тим, у кого, наприклад, 
тисячі чотириста тридцять три грн), макси-
мум — на 61 грн. За даними ПФ, мінімаль-
ні пенсії зараз отримують лише близько 
300 тисяч осіб з 11,7 млн пенсіонерів, або 
2,6%. У решти пенсії хоча б на 1-2 грн вищі, 
за винятком 89 тисяч соціальних пенсіо-

нерів, яким платять 30% мінімальної пенсії 
(412 грн), позаяк у них немає навіть мінімаль-
но необхідного стажу роботи для нарахування 
пенсії. Але у зв’язку з підвищенням мінімальної 
пенсії соцпенсіонери також отримуватимуть з 
липня на 18 грн більше.

Одержить надбавку ще одна категорія 
пенсіонерів: ті, хто заробив собі на старість 
більш ніж 10 мінімальних пенсій. Таких —
близько 10 тисяч осіб. Зараз їм виплачують 
не більше 13 730 грн, навіть якщо пенсія у них 
набагато вища, а з 1 липня почнуть платити 
не більше 14 340 грн. Тобто у високооплачу-
ваних пенсіонерів надбавка становитиме від 
1 грн до 610 грн. А ось для тих, хто заробив 
собі пенсію вищу за 1434 грн, але нижчу за 

13 730 грн, нічого не зміниться, за винятком 
тих, хто отримує надбавки до пенсії у відсо-
тках від ПМ. Наприклад, учасники бойових дій 
мають доплату до пенсії в розмірі 25% ПМ, 
зараз вона дорівнює 343 грн, з 1 липня буде 
358 грн (+ 15 грн).

Перспективи

Цьогоріч пенсіонерів чекає ще один пере-
гляд мінімальної пенсії. З 1 грудня вона стано-
витиме 1497 грн (+ 64 грн), оскільки соцстан-
дарти повинні підвищитися ще раз. При цьому 
пропорційно зростуть і соцпенсії, і доплати, які 
обчислюються у відсотках від ПМ. Міністр со-
цполітики Андрій Рева у травні анонсував, що 

уряд незабаром планує підвищення пенс-
виплат для тих, хто має великий трудовий 
стаж, але одержував невелику зарплату.

На думку пенсійних експертів, найпро-
стіший шлях — збільшити для цих людей 
цінність кожного відпрацьованого року, по-
вернувши коефіцієнт 1,35 (зараз — 1).

Пенсіонерів поменшало

За даними Пенсфонду, на 1 січня 
2018 року в Україні налічувалося 11 млн 
711 тис. пенсіонерів, а роком раніше — 
11 млн 956 тис. На одного чоловіка на за-
служеному відпочинку припадає дві жінки: 
4 млн 366 тис. пенсіонерів у нас чоловічої 
статі (37%) і 7 млн 345 тис. — жіночої (63%). 
Пенсійні експерти стверджують, що зни-
ження числа пенсіонерів пов’язане зі збіль-
шенням пенсстажу: літні люди помира-
ють, а багато хто з тих, кому виповнилося 
60 років, не мають трудового стажу (а зна-
чить, права на пенсію) і змушені працювати 
до 63-65 років, щоб заробити стаж.

Українські пенсіонери, які мають мінімальну пенсію, з липня одержуватимуть більше, 

повідомили у  Пенсійному фонді. Причина підвищення — передбачене законом про 

держбюджет на 2018 рік чергове зростання соцстандартів, намічене на 1 липня. 

Також додадуть і тим, у кого великі пенсії, які перевищують 10 прожиткових мінімумів 

(ПМ) для непрацездатних, оскільки ПМ з 1 липня теж збільшиться.
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  БЛАГОУСТРІЙ

Для агропідприємств компанії Кернел пріоритетним напрямком 
соціальної політики є фінансова підтримка капітальних та 

поточних ремонтів сільських доріг і шляхів районного значення. 
Компанія направляє кошти  для того, щоб покращити стан 

дорожнього покриття у сільських населених пунктах.

ДЕТАЛЯМИ ДІЛЯТЬСЯ ОЧІЛЬНИКИ СІЛ

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — провідний і найбільший в Укра-

їні виробник та експортер соняшникової олії, 
ключовий постачальник сільськогосподарської 
продукції з регіону Чорноморського басейну 
на світові ринки. Кернел щороку підтверджує 
беззаперечне лідерство в усіх напрямках ді-
яльності у регіонах присутності та глобальних 
рейтингах. Протягом 10 років акції Компанії 
торгуються на Варшавській фондовій біржі. У 
2011-му IPO Кернел було визнано найкращим 
у країнах Центральної та Східної Європи за всю 
історію цієї біржі. З року в рік Компанія лідирує 
в рейтингах найкращих роботодавців. У 2016-му 
Кернел визнано найбільш прозорою Компані-
єю галузі АПК відповідно до Індексу прозорос-
ті 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 продук-
цію Кернел постачає у понад 60 країн 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 активно розвиває аграрний на-
прямок дiяльностi — сiльгоспвиробництво. Щороку 
Кернел постачає на міжнародні ринки приблизно 
5 млн тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, сої та рі-
паку, закуповуючи сільгосппродукцію у більш ніж 
п’яти тисяч виробників, а також вирощуючи власну 
продукцію на понад 540 тис. га землі. Одночасно з 
виробничою дiяльнiстю проводиться тiсна спiвпра-
ця з громадами сiл i малих мiст на територiї присут-

ностi агропiдприємств Кернел. Основне завдання —
фiнансово-матерiальна пiдтримка громадських 
iнiцiатив, соцiальної сфери населених пунктiв з 
метою пiдвищення рiвня життя та добробуту насе-
лення. У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи Компанiї 
об’єднали в програму пiдтримки територiальних 
громад «Разом з Кернел». Для реалiзацiї цiєї про-
грами агропiдприємства Компанiї створили одно-
йменний Всеукраїнський Благодiйний фонд «Разом 
з Кернел». У Полтавській області Компанія обробляє 
землі в Оржицькому, Лубенському, Пирятинському, 
Гребінківському, Глобинському, Кременчуцькому 
районах та представлена підприємствами «Вишне-
ве-Агро» (Кернел), «Юнігрейн-Агро» (Кернел). У Но-
восанжарському, Кобеляцькому, Кременчуцькому, 
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 ра-
йонах Черкащини, а також у Яготинському районі 
Київської області інтереси Кернел представляє 
підприємство «Придніпровський край». У Чиги-
ринському районі Черкащини та Світловодсько-
му районі Кіровоградщини працює підприємство 
«Кам’янка» (Кернел). Що стосується Харківської 
області, то тут компанію Кернел представляю-
ть: підприємство «Мрія» (Кернел), що працює в 
Лозівському, Сахновщинському, Кегичівському, 
Нововодолазькому, Красноградському та Вал-
ківському районах, «Краснопавлівський КХП» 
(Кернел), що орендує землі в Лозівському, Пер-
вомайському, Сахновщинському та Балаклій-
ському районах, а також підприємство «Україна» 
(Кернел), що обробляє паї в Шевченківському 
районі області. На вказані підопічні території по-
ширюються й соціальні програми Благодійного 
фонду.

РЕМОНТИ ДОРIГ 
ТРИВАЮТЬ

Нещодавно на шпальтах газети ми розповідали про те, як за фінансування підприємства 
«Придніпровський край» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» упорядковували транспортні 
артерії у селах Білоусівка (Драбівський р-н, Черкаська обл.), Фарбоване та Черняхівка 

(Яготинський р-н, Київська обл.).  Нині Компанія підтримала чергові проекти. Йдеться про по-
кращення стану доріг у селах Шрамківка та Яворівка, що у Драбівському районі Черкащини.

Анатолій Куля, голова Шрамківської сільради

«Уже другий рік поспіль спільно з підприєм-
ством «Придніпровський край» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» ми покроково приводи-
мо до ладу дорожнє покриття у с. Шрамківка. 
У 2017-му провели підсипку вулиці Вишневої, 
цьогоріч — вулиці Незалежності. Схема така: 
щебінь закуповуємо за кошти Компанії, а ро-
боти проводимо власними силами. Зауважу, 
що з Кернел ми маємо гарний досвід співп-
раці. Раніше аграрії допомагали в ремонті 
вуличного освітлення, систематично надають 
транспорт для поїздок учасників художньої 
самодіяльності на фестивалі та конкурси 
тощо».

Сергій Латиш, голова Яворівської сільради

«Дорожнє покриття на греблі між вулицями 
Центральною та Набережною в с. Яворівка 

не ремонтувалося ще з 1980-х. Цьогоріч ми 
вирішили провести тут поточний ямковий 
ремонт. Коштами на необхідні матеріали, 
зокрема на придбання 19 тонн асфальту та 
24 тонн щебеню, допомогло підприєм-
ство «Придніпровський край» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел». За це ми вдячні агра-
ріям. Крім того, нещодавно за фінансової 
підтримки Компанії ми завершили ще один 
важливий для інфраструктури села проект —
встановлення огорожі навколо кладовища. 
Він проходив у два етапи, частину паркану 
замінили торік, решту — цьогоріч. Також Кер-
нел допомагає нам у благоустрої, розчищає 
дороги взимку, вітає яворівців з 9 Травня та 
Днем села, учням школи презентує солодощі 
до Нового року, а першачкам — і до 1 верес-
ня. Сподіваємося, що співпраця з цим орен-
дарем у майбутньому стане ще активнішою та 
принесе ще більше користі громаді».

НОВЕ ЖИТТЯ ВОДОЙМИ 
В ЛЕБЕДIВЦI

У травні ми повідомляли про те, що за ініціативи та фінансової підтримки 

підприємства «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» реалізовано надважливий 

проект із зариблення ставка в с. Лебедівка (Сахновщинський р-н, 

Харківська обл.). Тоді за кошти Кернел було закуплено понад 400 кг малька коропа, 

амура й товстолобика. Проте аграрії на цьому не зупинилися — продовжили 

облагороджувати водойму й робити все для того, щоб вона отримала нове життя.

Справа в тому, що на теренах Сахнов-
щинського району немає жодного 
пляжу, куди можна було б виїхати 

відпочивати з родиною та дітьми. Торік 
ставок у Лебедівці обстежили спеціалісти, 
унаслідок чого було видано дозвіл, згідно 
з яким водойму визнано придатною для 
купання. До процесу підготовки локації 
до нового купального сезону долучилися 
аграрії Кернел. За фінансування Компанії 
придбано та вивезено на пляж п’ять ванта-
жівок піску, щоб засипати очерет на дні та 
підсипати приставкову територію.

Валентина Черкес, в. о. голови сіль-
ради, зазначає, що громада доволі плідно 
співпрацює з підприємством «Мрія» (Кер-
нел) та БФ «Разом з Кернел» у напрямку 
розвитку соціальної сфери.

— Аграрії неодноразово допомагали 
інфраструрним об’єктам, бюджетним уста-
новам (школа, клуб), — коментує Вален-
тина Федорівна. — Як бачите, турбуються 
й про навколишнє середовище (рік тому 
Компанія фінансово підтримала проект, 
спрямований на збереження фауни Сло-
божанщини. Тоді за кошти від кернелівців 
було закуплено фазанів, яких випустили у 
природне середовище. — Ред.), а в пер-
спективі плануємо разом з Кернел покра-
щити стан доріг.

До речі, завдяки кернелівцям мешканці 
села безкоштовно отримують воду, взимку 
якісно розчищаються дороги. Важливу під-
тримку одержує сільська освіта й культура. У 
минулі роки у приміщеннях клубу та школи за 
кошти Кернел оновлювалися вікна. А цьогоріч 
за фінансування орендаря проходять поточні 
ремонти в освітніх осередках, крім того, туди 
передано комп’ютерну техніку.

Громада с. Лебедівка 

(Сахновщинський р-н, Харківська обл.) 

дякує компанії Кернел та 

БФ «Разом з Кернел» за всебічну 

підтримку та допомогу. Нехай успіх 

супроводжує аграріїв у всіх починаннях. 

Миру всім та процвітання!

ПідсипкаПідсипка водойми  водойми 

в с. Лебедівка (Сахновщинський р-н, в с. Лебедівка (Сахновщинський р-н, 

Харківська обл.). Фінанси на проект Харківська обл.). Фінанси на проект 

виділило підприємство «Мрія» (Кернел) виділило підприємство «Мрія» (Кернел) 

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

Сергій Латиш, голова с. Яворівка (Драбівський р-н, Черкаська обл.), Сергій Латиш, голова с. Яворівка (Драбівський р-н, Черкаська обл.), 

особисто контролює процес поточного ремонту покриття греблі. Роботи особисто контролює процес поточного ремонту покриття греблі. Роботи 

проводяться за підтримки підприємства «Придніпровський край» (Кернел) проводяться за підтримки підприємства «Придніпровський край» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел»та БФ «Разом з Кернел»
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ДЕНЬ, ПРИСВЯЧЕНИЙ ДIТЯМ

Кернелівці вважають, що турбота про дітей має стати 
одним із головних наших обов’язків. Ми повинні щодня 
зігрівати теплом і любов’ю кожне дитяче серце, об’єд-

нувати зусилля заради майбутнього, робити все, аби захис-
тити підростаюче покоління, вберегти його від усього того 
негативу, що існує у світі.

Пропонуємо ознайомитися з тим, як пройшли заходи, 
присвячені Дню захисту дітей, на Харківщині. Кернелівці не за-
лишилися осторонь та направили необхідне фінансування для 
того, щоб діти з сіл Троїцьке (Шевченківський р-н), Петрівка та 
Кирилівка (Красноградський р-н) могли цікаво провести час.

Тетяна Нерушенко, голова Кирилівської сільради

«Підприємство «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» дру-
гий рік поспіль ініціюють проведення у Кирилівці Дня захис-
ту дітей. Цьогоріч на площі біля сільського клубу зібралося 

близько 50 діток. Для них було організовано цікаві ігри та 
конкурси, діяли безкоштовні батути та гірки, роздавали со-
лодку вату. На заході були присутні й представники Компанії, 
які спілкувалися з дітьми та їхніми батьками, вітали присутніх 
зі святом. До речі, зазначу, що саме Кернел надає всебічну 
підтримку громаді, і не лише на організацію різноманітних 
урочистостей, а й для покращення інфраструктури та благо-
устрою територій. Ми вдячні аграріям за увагу й за те, що пра-
цюють з думкою про дітей».

Ольга Литвин, завідувач бібліотеки с. Петрівка

«До Дня захисту дітей у НВК с. Петрівка пройшли цікаві за-
ходи для місцевої малечі. Участь у них взяли 129 діток. Тради-
ційно фінансами для придбання солодких призів допомогло 
підприємство «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Окрім 
ігор, читання віршів, конкурсу малюнка на асфальті проведе-

но екскурсію до місцевої бібліотеки. Дякуємо Кернел за те, 
що підтримали акцію та подарували часточку радості й гарно-
го настрою нашим дітям».

Надія Тарасенко, завідувач клубу с. Троїцьке

«Щирі посмішки, море позитиву та дитячий сміх заповнили 
приміщення клубу с. Троїцьке 1 червня. Тут для більш ніж 
30 діток було організовано свято з конкурсами, іграми та, 
звичайно, смачним частуванням — солодощами, фруктами, 
напоями. Спонсором заходу стала компанія Кернел та БФ 
«Разом з Кернел». Кернелівці надали кошти для вирішення 
організаційних питань та для придбання солодощів, якими 
могли поласувати всі бажаючі. Дякуємо Компанії за те, що з 
розумінням поставилися до нашого звернення, вкотре дові-
вши, що працюють з думкою про підростаюче покоління та 
про комфорт громади».

Життя кожної людини починається з дитинства. Щороку на початку літа відзначають 

Міжнародний день захисту дітей — чудове свято радості й надії. Агропідприємства компанії Кернел 

та Благодійний фонд «Разом з Кернел» традиційно долучаються до організації відповідних заходів 

у підопічних селах та містечках. 

У ШКОЛАХ ТРИВАЮТЬ ПОТОЧНI РЕМОНТИ

Нині кернелівці вже направили кошти для 
покращення матеріально-технічної бази 
шкіл сіл Салівка (Кременчуцький р-н,

Полтавська обл.), Василівка (Семенівсь-
кий р-н, Полтавська обл.), М’якеньківка (Ре-
шетилівський р-н, Полтавська обл.), Дашківка 
(Кобеляцький р-н, Полтавська обл.), Лебедів-
ка (Сахновщинський р-н , Харківська обл.) та 
Черняхівка (Яготинський р-н, Київська обл.).

Анатолій Рева, директор школи с. Василівка

«Наразі ми отримали нове устаткування 
для шкільної їдальні, яке вимагає переробки 
системи водовідведення та заміни всіх необ-
хідних комунікацій у харчоблоці. Тому одразу ж 
звернулися до компанії Кернел та БФ «Разом 
з Кернел» за фінансовою підтримкою даного 
проекту. І аграрії не відмовили, виділили ко-
шти на придбання всього необхідного — труб, 
сантехніки, змішувачів, фарби. За це ми щиро 

вдячні Кернел. Окрім того, у минулих роках 
кошти від Компанії використовувалися для 
проведення поточних ремонтів, зокрема для 
встановлення перегородок у навчальних кла-
сах, заміни вікон, оновлення водогону тощо».

Катерина Чернякова, 
голова Черняківської сільради

«Справа в тому, що раніше наша школа, 
де нині навчається 86 учнів, була підключена 
до централізованого водопостачання. З водо-
напірною баштою, яка забезпечувала цей про-
цес і була введена в експлуатацію ще у 1960-х 
роках, часто виникали проблеми. Йдеться 
про поломки та прориви, особливо у зимовий 
період. Зрозуміло, що для якісної організації 
навчального процесу в школі це створювало 
чимало проблем. Тому ми вирішили підклю-
чити заклад до незалежної свердловини, яка 
була пробурена в кількох метрах від школи. 

Надворі літо, а це означає, що у школах та дитячих садочках розпочався 

сприятливий період для ремонту та оновлення приміщень. До цих проектів 

фінансово долучаються агропідприємства компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел».

На фото: заміна даху на котельні НВК Лебедівка (Сахновщинський р-н, Харківська обл.). 

Коштами на матеріали допомогли підприємство «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел»

  З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ 

ЯСКРАВЕ ЛIТО  

Громади 

сіл Троїцьке, 

Петрівка та Кирилівка 

(Харківська обл.) дякують 

компанії Кернел та 

БФ «Разом з Кернел»  за 

допомогу у проведенні 

Дня захисту дітей
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У цьому проекті значну фінансову підтримку 
надали підприємство «Придніпровський край» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Наразі за-
вершено всі необхідні роботи, залишилося 
оновити комунікації у самому приміщенні, на 
що вже направлені кошти з субвенції сільської 
ради. Велике спасибі кернелівцям за те, що не 
стоять осторонь потреб сільської освіти».

Тамара Дяченко, директор Лебедівського НВК 

«Підприємство «Мрія» (Кернел) та БФ «Ра-
зом з Кернел» є помічниками нашої громади у 
багатьох питаннях. Не забувають аграрії й про 
освіту. Так, навесні презентували комплекти 
комп’ютерного обладнання для навчально-ви-
ховного комплексу, у минулі роки неодноразо-
во виділяли кошти на поточні ремонти, заміну 
вікон, фінансово долучалися до організації хар-
чування дітей у пришкільному літньому таборі, 
організовували екскурсійні поїздки, презенту-
вали всім учням новорічні солодощі, а першо-
класникам — канцелярське приладдя. І ось те-
пер ми отримали чергову фінансову допомогу 
від Кернел — кошти на проведення поточних 
ремонтів у приміщеннях школи та дитячого са-
дочка. Завдяки цьому придбали необхідні для 
підготовки до нового навчального року матері-
али — фарбу, цемент і навіть шифер для пере-
криття даху котельні. Щира подяка аграріям!»

НА ЧАСI – ОЗДОРОВЛЕННЯ
Головне завдання на літо для малечі — гарно відпочити й набратися сил та 

позитивних емоцій. У той час як для дорослих задачі дещо інші: потурбуватися 

про те, аби сезон канікул був не тільки барвистим, а й комфортним для дітей.

Задля організації різноманітного дозвілля для діток фактично при всіх навчаль-
них закладах у червні діяли пришкільні літні табори. Активно вони працювали й 
на Полтавщині, Черкащині, Київщині та Харківщини. Необхідну підтримку для 

їхнього функціонування надавала компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел».

 РАЗОМ З КЕРНЕЛ!

«Варто зазначити, що наш 
заклад має гарний досвід 
співпраці з підприємством 
«Мрія» (Кернел) та БФ «Ра-
зом з Кернел». Щороку кер-
нелівці спрямовують кошти 
на поточні літні ремонти та 
оздоровлення школярів. 
Наприклад, торік завдяки 
фінансуванню Компанії ми 
зробили ремонт (поклали 
підлогу та встановили вікна) 
у кабінеті біології, а ще наші 
учні відвідали «Фельдман-
Екопарк» у Харкові. Тепер 
аграрії вкотре відгукнулися, 
виділивши кошти для харчу-
вання дітей у пришкільному 
літньому таборі, який від-
відували 58 осіб. Завдяки 
такій підтримці раціон діток 
був збагачений вітамінами, 
свіжими овочами та фрук-
тами, соками. Педагогічний 
та батьківський колективи 
вдячні Кернел за допомогу та 
розуміння».

З повагою, Віктор Бутенко, дирек-
тор школи с. Чернігівське (Лозівсь-

кий р-н, Харківська обл.)

«Цьогоріч відвідувачами пришкільного літнього табору, який з 29 травня по 

15 червня діяв при нашому закладі, стали 55 учнів молодших класів та діток 

пільгових категорій. Завдяки бюджетним коштам та спонсорській підтримці 

для малечі вдалося організувати справді якісне дозвілля — з дворазовим харчу-

ванням, цікавими іграми, конкурсами та екскурсіями у Кременчук. Традиційно 

фінансову підтримку для роботи пришкільного табору надають підприємство 

«Юнігрейн-Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Не став винятком і цей рік. 

Кошти, які надала Компанія, ми використали на продукти харчування. Дякуємо 

всім нашим помічникам, зокрема й кернелівцям, за те, що турбуються про на-

ших найменших жителів!»

З повагою, Світлана Семенченко, директор школи с. Броварки (Глобинський р-н, Полтавська обл.)

ВРАЖЕННЯМИ ВІД ЛІТНЬОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ РАЗОМ З КЕРНЕЛ 
ДІЛЯТЬСЯ ДИРЕКТОРИ ШКІЛ С. ЧЕРНІГІВСЬКЕ (ЛОЗІВСЬКИЙ Р-Н, 

ХАРКІВСЬКА ОБЛ.) ТА БРОВАРКИ  (ГЛОБИНСЬКИЙ Р-Н, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.)

Підприємство «Мрія» (Кернел) Підприємство «Мрія» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» виділили фінанси для покращення харчування учнів та БФ «Разом з Кернел» виділили фінанси для покращення харчування учнів 

у пришкільному таборі с. Чернігівське (Лозівський р-н, Харківська обл.)у пришкільному таборі с. Чернігівське (Лозівський р-н, Харківська обл.)

В ДОБРУ ПУТЬ, ВИПУСКНИКИ!
У кінці травня у всіх українських школах пройшли урочисті лінійки, які 

ознаменували завершення ще одного навчального року. Для когось це стало 

початком веселих літніх канікул, а для когось — відкрило дорогу в незвіданий світ 

самостійності та зрілості. Випускники дошкільних навчальних закладів також 

відзначили своє свято — тепер вони майже першокласники.

Цьогоріч представники агропідприємств компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» завіта-
ли на випускні урочистості у школи та дитячі садочки сіл Максимівка (Кременчуцький р-н, 
Полтавська обл.), Броварки (Глобинський р-н, Полтавська обл.), Почаївка (Гребінківсь-

кий р-н, Полтавська обл.), Михнівці (Лубенський р-н, Полтавська обл.), Чевельча й Вишневе 
(Оржицький р-н, Полтавська обл.), а також Вознесенське (Золотоніський р-н, Черкаська обл.).

Лариса Приступ, завідувач ДНЗ «Веселка» с. Броварки (Глобинський р-н, Полтавська обл.)

«Цьогоріч наш дошкільний навчальний заклад «Веселка» закінчило 15 діток. І всі вони отримали 
з нагоди цієї події корисні подарунки — набори канцелярського приладдя від підприємства «Юні-
грейн-Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». До речі, це щорічна ініціатива кернелівців. Так 
само, як і солодкі подарунки до новорічно-різдвяних свят. Дякуємо Компанії за добро!»

Лариса Остаповець, директор Максимівського НВК (Кременчуцький р-н, Полтавська обл.)

«З соціальними ініціативами компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» ми знайомі не перший рік. 
До випускних презенти від Компанії отримують як випускники школи (цьогоріч дев’ять учнів), так 
і випускники дитячих садочків (20 вихованців). Крім того, аграрії по можливості долучаються до 
фінансування поточних ремонтів, літнього оздоровлення, покращення шкільної інфраструктури. 
Так, наразі за фінансування Кернел ми завершили один важливий проект — встановлення огоро-
жі навколо приміщення НВК. Його було розпочато ще торік. Нині, за фактом закінчення робіт, 
маємо 132 м сучасного паркану. Вдячні за всебічну підтримку, сподіваємося на співпрацю в май-
бутньому».

Випускні у дитячих садочках сіл Броварки (Глобинський р-н, Полтавська обл.) 

та Максимівка (Кременчуцький р-н, Полтавська обл.)
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До масштабних змін у Вашому житті 
та в українському агробізнесі – 
лише один крок!

Приєднуйтеся 
до команди Кернел!

ТОВ «АГРОФІРМА «АРШИЦЯ» (КЕРНЕЛ)

Охоронник (сезонна охорона)

Новосанжарський, Кобеляцький, Козельщинський р-ни, 
Полтавська обл.)

Наявність власного авто з можливістю використання 
зі службовою метою. Сергій Володимирович Сергій Володимирович 

ГерасименкоГерасименко  
Посада:Посада:  провідний інженер на підприємстві провідний інженер на підприємстві 

«Придніпровський край» (Кернел), «Придніпровський край» (Кернел), 
Золотоніський р-н, Черкаська обл.Золотоніський р-н, Черкаська обл.

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

«Я завжди розумів, що професія інженера нелег-
ка, але водночас цікава. Надто коли йдеться про 
напрям інженерії у сільському господарстві. Бо 
це не тільки сучасна великогабаритна техніка, яка 
захоплює, а й маса експериментів. Як на мене, ін-

женер повинен бути генератором ідей та  ефективних рішень. По суті, для мене робо-
та в Кернел стала фундаментом професійного та особистісного розвитку. Спочатку я 
прийшов на позицію механіка, згодом був переведений на посаду інженера з ремонту, 
а нині виконую обов’язки провідного інженера відділку, територіально це Золотонісь-
кий та Драбівський райони Черкащини. Наразі у підпорядкуванні — десятки одиниць 
с/г техніки: комбайни, трактори, оприскувачі, сівалки, а також автомобільний тран-
спорт. І наше завдання — забезпечити їхні якісні та вчасні ремонти й експлуатацію для 
того, щоб виробничий процес був безперебійним та ефективним. Значною перевагою 
роботи в Кернел є те, що наша Компанія — прозора та відкрита, тут є місце для саморе-
алізації співробітників. Для спеціалістів, а особливо тих, хто прагне побудувати кар’єру, 
це надважливо. Не менш важливим є дружний і злагоджений колектив. Одним словом, у 
Кернел реально ставити цілі та досягати їх, не зупинятися на досягнутих результатах та 
разом ставати успішними».

ВОНИ БУДУЮТЬ ВОНИ БУДУЮТЬ 
СВОЮ КАР’ЄРУ СВОЮ КАР’ЄРУ 

В КЕРНЕЛВ КЕРНЕЛ

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Сергій Миколайович Сергій Миколайович 

ДроздДрозд  
Посада:Посада:  тракторист-машиніст тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва на сільськогосподарського виробництва на 
підприємстві «Аршиця» (Кернел), Кобеляцький р-н, підприємстві «Аршиця» (Кернел), Кобеляцький р-н, 
Полтавська обл.Полтавська обл.

Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: 3 роки 3 роки

«Ще з юності пов’язував свою майбутню профе-
сію з працею на землі. Адже мав достойний при-
клад, батька, який усе життя віддав сільському 
господарству. Мрія про роботу з великогабарит-
ною технікою, сучасними тракторами, комбайна-

ми здійснилася, коли прийшов працювати на підприємство «Аршиця» (Кернел). За три 
роки зрозумів, що Кернел — це Компанія, де кожен може знайти себе, розкрити свій 
професійний потенціал, головне — мати бажання. Був учасником програми «Кернел 
Шанс», де також здобув чималий досвід. Наразі під час сільськогосподарського сезону 
разом з напарником долучаємося фактично до всіх видів робіт — посіву, обробітку ґрун-
ту, дискування тощо. Зазначу, що у Кернел ефективно побудована система мотивації 
співробітників, налагоджена комунікація між всіма службами та відділками, що впливає 
на одержання якісних результатів. Вважаю, що головний принцип, яким має керуватися 
справжній фахівець, — це відповідальне ставлення до своїх обов’язків. А ще прагнення 
розвиватися, отримувати нові знання, ставити амбітні цілі та досягати їх. Бо людина стає 
успішною тоді, коли задоволена тим, що має, коли затребувана на роботі та змогла до-
сягти балансу в усіх сферах життя».

Ось такi вони, професiонали своєї справи — 
працiвники агропiдприємств Кернел, якi стоять на вартi 

перемог, досягнень і, відповідно, прибутковості Компанiї. 
Керiвництво Кернел переконане, що кожен співробітник 

має необхiднi здiбностi для того, щоб побудувати 
достойну кар’єру в улюбленiй Компанiї. 

Головне — прагнути цього та використовувати всi наданi 
можливостi. 

Охоронник (постійне місце роботи)

с. Маячка, с. Старі Санжари,  Новосанжарський р-н, 
Полтавська обл.

Без вимог до досвіду роботи.

СТОВ «ГОВТВА» (КЕРНЕЛ)

Охоронник (сезонна охорона)

Решетилівський, Семенівський р-ни, Полтавська обл.

Наявність власного авто з можливістю використання 
зі службовою метою.

ТОВ «АГРОФІРМА «КАМ’ЯНКА» (КЕРНЕЛ)

Охоронник (сезонна охорона)

м. Кременчук (Крюків); Світловодський р-н, Кіровоградська обл.

Наявність власного авто з можливістю використання 
зі службовою метою.

Контактна особа:

Ольга Бодак

Детальна інформація за номером:

(050) 308-62-38

СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» (КЕРНЕЛ)

Тракторист-машиніст с/г виробництва

Пирятинський, Семенівський, Лубенський, Глобинський р-ни, 
Полтавська обл.; смт Драбів, Драбівський р-н, Черкаська обл.; 
с. Фарбоване, Яготинський р-н, Київська обл.

Наявність посвідчення тракториста різних категорій.

Водій автотранспортних засобів

Пирятинський, Семенівський, Лубенський, Глобинський р-ни, 
Полтавська обл.; смт Драбів, Драбівський р-н, Черкаська обл.; 
с. Фарбоване, Яготинський р-н, Київська обл.

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

Контактна особа:

Маргарита Куцурук

Детальна інформація за номером:

(093) 371-62-10, (067) 513-32-92

СТОВ «МРІЯ» (КЕРНЕЛ)

Тракторист-машиніст с/г виробництва

Харківська обл., м. Лозова

Посвідчення тракториста-машиніста категорії В1.
Досвід роботи.

Водій автотранспортних засобів

м. Лозова, с. Петрівка (Красноградський р-н), Харківська обл.

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

Контактна особа:

Наталія Швець

Детальна інформація за номером:

(050) 308-46-52
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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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ВАКАНСІЇ КАР’ЄРНОЇ 
ПРОГРАМИ КЕРНЕЛ

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

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

Всі молоді спеціалісти Компанії
забезпечуються:

Гідною заробітною платою

Безкоштовним житлом

Пільговим харчуванням

Офіційним працевлаштуванням

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

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

ІНЖЕНЕР-ЕНЕРГЕТИК
Полтава, Миколаїв, Одеса, Хмельницький, Харків, 
Черкаси, Кропивницький

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР-МЕХАНІК
Полтава, Миколаїв, Одеса, Хмельницький, Харків, 
Черкаси, Кропивницький

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
Полтава, Миколаїв, Одеса, Хмельницький, Харків, 
Черкаси, Кропивницький

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР – ТЕХНОЛОГ 
Полтава, Миколаїв, Одеса, Хмельницький, Харків, 
Черкаси, Кропивницький

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР З АСКВ 
Кропивницький 

ОЕЗ (олійноекстракційний завод)

МЕНЕДЖЕР З ПОСТАЧАННЯ 
Кропивницький 

ОЕЗ (олійноекстракційний завод)

ФАХІВЕЦЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 
Полтава 

Елеватор

АПАРАТНИК 
Чорноморськ, Одеса 

Зернові термінали 

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 підприємтсва 

СТОВ «Мрія» (Кернел) вітає іменинників 
липня — жителів сіл Харківщини з 

ювілеями:
• 2 липня — ГАННУ МИКОЛАЇВНУ 
СТАРУСЕВУ;
• 4 липня — ГАННУ АНДРІЇВНУ 
ТИХОНЕНКО;
• 10 липня — ЛЮДМИЛУ 
МИКОЛАЇВНУ ШЕВЧЕНКО.

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.

Колектив підприємства 
ПАТ «Краснопавлівський КХП» (Кернел) 

вітає іменинників липня — жителів 
сіл Лозівського та Первомайського 

районів Харківщини:
• 17 липня — ПАВЛІНУ МИКОЛАЇВНУ 
РИМАР;
• 31 липня — ЛЕОНІДА 
СТЕПАНОВИЧА МАРЧЕНКА.

За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну літню днину

Вітання щирі Ви прийміть від нас.
Хай доля шле добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

Колектив  підприємства СТОВ «Говтва» 
(Кернел) вітає ювілярів — жителів 

смт Решетилівка Полтавської області:
• 3 липня — ОЛЬГУ ФЕДОРІВНУ 
КОЛІНЬКО;
• 6 липня — ВАРВАРУ СЕМЕНІВАНУ 
КОВШАР;
• 20 липня — ВАСИЛЯ 
ГРИГОРОВИЧА НІКОЛАЄНКА;
• 24 липня — КАТЕРИНУ ГНАТІВНУ 
АНДРУЖЕНКО;
• 25 липня — ОЛЕКСАНДРА САВИЧА 
ГОЛУБА;
• 26 липня — СЕРГІЯ ЮРІЙОВИЧА 
КОВАЛЕНКА.

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!

Колектив СТОВ «Вишневе-Агро» 
(Кернел) вітає з ювілеями жителів 

сіл Оржицького та Новосанжарського 
районів Полтавщини:

• 1 липня — АНАСТАСІЮ ІВАНІВНУ 
САБАДАШ із с. Вишневе;
• 11 липня — ЛІДІЮ ІВАНІВНУ 
БУЛАТЕЦЬКУ з с. Несено-Іржавець;
• 11 липня — ЛІДІЮ АНДРІЇВНУ 
НОСЕНКО з с. Старі Санжари;
• 16 липня — ЛІДІЮ ОЛЕКСІЇВНУ 
ЯРОШ із с. Несено-Іржавець;
• 17 липня — НАТАЛІЮ МИХАЙЛІВНУ 
ДРАНОВСЬКУ з с. Вишневе;
• 20 липня — ГРИГОРІЯ 
ВАСИЛЬОВИЧА ФІЛЯ з с. Вишневе;
• 29 липня — ТАЇСІЮ ВАСИЛІВНУ 
СИДОРКІНУ з с. Вишневе.

Шумлять літа, як на вітру тополі,
А в тих літах — і сонце, і дощі,

Ми Вам бажаєм, щоб було доволі,
І щастя й просто спокою в душі.

Хай будуть поруч Віра і Надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,

Любов’ю й милістю Господь наділить
І довгих літ, що сонцем виграють.

Колектив підприємства 
ТОВ «АФ» Аршиця» (Кернел) вітає 

іменинників липня — жителів 
сіл Новосанжарського району 

Полтавщини:
 

З Маячківської сільської ради
• 4 липня — НІНУ МИХАЙЛІВНУ 
ЯВТУШЕНКО;
• 6 липня — ВІРУ МИКОЛАЇВНУ 
ГЕРАСИМЕНКО;
• 13 липня — НАТАЛІЮ ПЕТРІВНУ 
ТЕЛИЧКО;
• 17 липня — ВАСИЛЯ 
ВОЛОДИМИРОВИЧА КАБЛУКОВА;
• 19 липня — ОЛЕКСІЯ 
ВІКТОРОВИЧА ПЄШКОВА;
• 28 липня — ПЕТРА ДЕНИСОВИЧА 
КОВТУНА;
• 28 липня — ФЕДОРА 
ПРОКОПОВИЧА МАТВІЄНКА.

З Іванівської сільської ради
• 11 липня — НАДІЮ ІВАНІВНУ 
ТОВКЕС;
• 16 липня — АНАТОЛІЯ 
МИХАЙЛОВИЧА ВАСИЛЕНКА;
• 28 липня — ЮРІЯ ЄВДОКИМОВИЧА 
ТАРАСЕНКА.

З Лівенської сільської ради
• 8 липня — ВАЛЕНТИНУ ЯКІВНУ 
ВОДЯНУ;
• 9 липня — ІВАНА СЕМЕНОВИЧА 
ЩЕРБИНУ;
• 13 липня — ЛЮБОВ ІЛЛІВНУ 
АНДРУЩЕНКО;
• 29 липня — ВАЛЕНТИНУ 
ФЕОФІЛІВНУ ЧАЛУ.

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

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

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

Колектив підприємства ТОВ 
«Юнігрейн-Агро» (Кернел) вітає своїх 

пайовиків — ювілярів липня:
• 5 липня — ІВАНА КОСТЯНТИНОВИЧА 
КУЛІША з с. Михнівці;
• 7 липня — ГРИГОРІЯ ІВАНОВИЧА 
ШУМЕЙКА з с. Олександрівка;
• 20 липня — КАТЕРИНУ ІВАНІВНУ 
РОМАНЮТУ з с. В’язівок;
• 21 липня — МАРІЮ АНТОНІВНУ УС 
із с. Олександрівка;
• 25 липня — ОЛЕКСАНДРУ 
ВОЛОДИМИРІВНУ СЕРБИН 
із с. В’язівок.

За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора.

Хай буде щедрим ювілейне свято!
Здоров’я Вам, любові і добра!

Нехай цей день Вам зморщок не 
прибавить,

Старі нехай розгладить і зітре,
Здоров’я зміцнить, від негод позбавить,

Добра і щастя в дім Вам принесе!

Колектив СТОВ «Придніпровський 
край» (Кернел) вітає ювілярів —

жителів сіл Білоусівка Драбівського 
району Черкащини:

• 2 липня — МИКОЛУ ІВАНОВИЧА 
КАПЛЮ;
• 4 липня — КАТЕРИНУ ГНАТІВНУ 
ДЗЕМІШКЕВИЧ;
• 7 липня — ІВАНА ЛУКИЧА КАЮКА;
• 17 липня — МИХАЙЛА 
РОМАНОВИЧА СКИБУ;
• 25 липня — ВАСИЛЯ ПЕТРОВИЧА 
КАЛІНІЧЕНКА.

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині

Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога,

Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Здоров’я міцного, щастя без краю,

Усього найкращого ми Вам бажаєм!


