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СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
У червні КЕРНЕЛ НАПРАВИВ 

КОШТИ НА НАСТУПНІ ПРОЕКТИ – 
придбання 1 тис. м електропроводу 

для оновлення освітлення по 
вул. Грушевського в 

с. Жеребкове. Крім того, 
кернелівці профінансували купівлю 

устаткування для підключення 
до мережі вуличного освітлення 

домогосподарств с. Довгополівка.

стор.
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МЕДИЧНА СФЕРА
За останні роки кернелівці 

виділили МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ 
ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ПІДВИЩИТИ 
РІВЕНЬ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ 

ПОСЛУГ населенню. Аграрії 
продовжують підтримувати 
медзаклади підопічних сіл і 

містечок. У червні на реалізацію 
відповідних проектів на Вінниччині 

та Черкащині спрямовано 
50 тис. грн. 

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 21 (43)
12 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!
За вікнами яскравими барвами буяє 

літо. Час важливих справ, нових перемог 
і звершень. Ця пора стала для сільських 
громад Черкащини, Кіровоградщини, Ві-
нниччини, Одещини та Миколаївщини 
плідною на проекти, реалізовані спільно 
з агропідприємствами компанії Кернел та 
БФ «Разом з Кернел».

Тож запрошуємо Вас у світ добрих 
справ!

У червні при сільських школах ак-
тивно діяли літні табори з денним пере-
буванням дітей. Підприємства «Зоря» 
(Кернел), «Хлібороб» (Кернел), «Україна» 
(Кернел) та Благодійний фонд посприяли 
тому, щоб для малечі, яка проводила своє 
дозвілля в цих осередках при навчаль-
них закладах смт Врадіївка (Миколаївсь-
ка обл.), сіл Байтали та Ананьїв Перший 
(Одеська обл.), Петраківка та Лисича 
Балка (Катеринопільський р-н, Черкась-
ка обл.), цей час запам’ятався лише пози-
тивними емоціями. Деталі та фото Ви зна-
йдете в номері.

Крім того, фінансову підтримку від 
Компанії в рамках підготовки до ново-
го навчального року вже отримала низка 
освітніх закладів сіл Новоселівка (Арбу-
зинський р-н, Миколаївська обл.); Байта-
ли (Ананьївський р-н, Одеська обл.); Мала 
Вулига (Тиврівський р-н, Вінницька обл.); 
Кобринова Гребля, Тальянки  (Тальнів-
ський р-н, Черкаська обл.); Мокра Кали-
гірка, Ярошівка, Петраківка (Катеринопіль-
ський р-н, Черкаська обл.); Кальниболота 
(Новоархангельський р-н, Кіровоградсь-
ка обл.), Чорна Кам’янка (Маньківсь-
кий р-н, Черкаська обл.); Старі Бабани 
(Уманський р-н, Черкаська обл.), а також 
смт Врадіївка (Миколаївська обл.). Подро-
биці — на шпальтах видання.

З важливими результати співпраці з 
Кернел увійшли в літо громади сіл Віннич-
чини, Одещини та Черкащини. Зокрема, 
за фінансової участі Кернел у селах Довго-
полівка (Тиврівський р-н, Вінницька обл.) 
та Жеребкове (Ананьївський р-н, Одесь-
ка обл.) проведено реставрацію мережі 
вуличного освітлення. Також Компанія 
профінансувала проект з очищення та під-
ключення свердловин до системи центра-
лізованого водопостачання в селі Лисича 
Балка (Катеринопільський р-н, Черкась-
ка обл.). А для пожежної машини, яка об-
слуговує села Тальянківської сільради 
(Тальнівський р-н, Черкаська обл.), при-
дбано нове акумуляторне обладнання. 
Враженнями від проектів поділилися 
очільники сільрад.

Продовжила Компанія підтримувати 
культурну, медичну та спортивну сфе-
ри. Так, за кошти підприємства «Урожай» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» замінено 
вікна у клубі села Молдовка (Голованів-
ський р-н, Кіровоградська обл.). А в селі 
Мала Вулига (Тиврівський р-н, Вінницька 
обл.) облаштовано приміщення для про-
ведення різноманітних заходів. Крім того, 
за кошти Кернел тут укомплектовано дитя-
чий майданчик.

Водночас кернелівці профінансува-
ли встановлення вікон у ФАПі с. Юшківці 
(Оратівський р-н, Вінницька обл.) та до-
помогли в ремонті ендоскопічного об-
ладнання Катеринопільської ЦРЛ (м. Ка-
теринопіль, Черкаська обл.). А ще стали 
спонсорами щорічного турніру з волей-
болу пам’яті А. Янковенка, що проходить у 
с. Чорна Кам’янка (Маньківський р-н, Чер-
каська обл.).

Традиційно в газеті Ви знайдете ці-
каву інформацію, корисні поради, вакан-
сії Компанії та історії тих, хто будує свою 
кар’єру в Кернел.

Дякуємо, що залишаєтеся з нами!

Сонячного літа, 
миру та натхнення!

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

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.

Створення належних умов для навчання, виховання та дозвілля дітей — один із пріоритетних 

напрямків соціальної політики агропідприємств компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел». 

Щодня Компанія дбає про те, щоб малеча із сіл зростала в добробуті та комфорті. 

У червні Кернел виділив понад 300 тис. грн школам і дитячим садочкам Черкащини, 

Миколаївщини, Одещини, Кіровоградщини та Вінниччини для підготовки до нового навчального 

року (йдеться про укомплектування меблями, необхідним обладнанням, проведення поточних 

ремонтів). Частину цих коштів використано на організацію роботи пришкільних таборів. Детальну 

інформацію шукайте в номері.

 З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ

НА СТАРТ! УВАГА! ЛIТО!

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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  ІНІЦІАТИВА

НА ПОМIЧ СIЛЬСЬКИМ ГРОМАДАМ
Традиційно на шпальтах газети ми розповідаємо про те, як мешканці сіл спільно з агропідприємствами компанії Кернел та БФ 

«Разом з Кернел» покращують інфраструктуру рідних населених пунктів. У сьогоднішньому випуску до Вашої уваги — історії про те, 

як завдяки спільним зусиллям у с. Мала Вулига (Тиврівський р-н, Вінницька обл.) з’явилося приміщення для проведення заходів, а в 

с. Молдовка (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.) покращено стан місцевого клубу. Деталями поділилися очільники сіл.

«З підприємством «Урожай» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» ми ма-
ємо багаторічний досвід співпраці. Аграрії завжди тримають руку на 
пульсі потреб нашого села. Серед статей витрат, які фінансує Ком-
панія, — підтримка освітньої сфери, подарунки для першокласників 
до Дня знань, привітання випускників, новорічні солодощі. Крім того, 
торік Кернел допоміг із харчуванням для учнів. Активно підключають-
ся орендарі й до питань благоустрою, розчистки доріг від снігу, упо-
рядкування (зокрема обкошування) сільських територій тощо. Нещо-
давно вони виділили майже 36 тис. грн для встановлення нових вікон 
та вхідних дверей у приміщенні сільського клубу. Правду кажучи, цей 
проект давно стояв на порядку денному, бо дерев’яні віконні кон-
струкції, встановлені ще в 1960 роках, віджили своє. До речі, заклад 
доволі популярний серед населення, тут систематично проводяться 
різноманітні заходи до державних та релігійних свят, молодіжні дис-
котеки. Тож від себе та від громади щиро дякую кернелівцям за до-
помогу. Переконаний, що наша співпраця й надалі приноситиме гарні 
результати».

З повагою, Петро Олійник, голова Молдовської сільради 

(Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

«Оскільки в селі Мала Вулига донині не було облаштовано місця для проведення різноманітних заходів, таких 
як весілля, дні народження, поминальні обіди тощо, ми спільно з громадою вирішили виправити ситуацію 
шляхом проведення капітального ремонту занедбаного приміщення, яке вже понад 15 років ніхто не вико-
ристовує. Частину коштів — 20 тис. 600 грн — зібрали серед населення, ще 40 тис. грн — серед місцевих під-
приємців, а левову частину фінансування на проект, понад 50 тис. грн, виділили орендарі — компанія Кернел 
та БФ «Разом з Кернел». Наразі спільними зусиллями ми втілили задум у реальність. Заклад уже введено в 
експлуатацію. Будівля повністю оновлена, тут встановлено сучасні вікна, двері, проведено внутрішні роботи. 
Дякую кожному, хто відгукнувся на наше звернення, зокрема кернелівцям. Стосовно співпраці з цими аграрі-
ями зазначу, що за фінансового сприяння Компанії нам також вдалося оновити ігровий майданчик (виділено 
30 тис. грн. — Ред.), відкриття якого відбулося на свято Івана Купала, замінити двоє дверей у школі та двері 
в адмінприміщенні села (виділено 23 тис. грн. — Ред.). Ми дуже задоволені таким соціально відповідальним 
орендарем, адже завдяки його підтримці вже змогли та продовжимо надалі покращувати інфраструктуру та 
благоустрій сіл сільради».

З повагою, Анатолій Лимич, голова Маловулизької сільради (Тиврівський р-н, Вінницька обл.)

Громада с. Молдовка (Голованівський р-н, Громада с. Молдовка (Голованівський р-н, 

Кіровоградська обл.) дякує підприємству «Хлібороб» (Кернел) Кіровоградська обл.) дякує підприємству «Хлібороб» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» за допомогу у встановленні вікон та БФ «Разом з Кернел» за допомогу у встановленні вікон 

у місцевому клубіу місцевому клубі

Завдяки фінансовій участі компанії Кернел та Завдяки фінансовій участі компанії Кернел та 

БФ «Разом з Кернел» у с. Мала Вулига БФ «Разом з Кернел» у с. Мала Вулига 

(Тиврівський р-н, Вінницька обл.) здійснено (Тиврівський р-н, Вінницька обл.) здійснено 

капітальний ремонт приміщення для проведення капітальний ремонт приміщення для проведення 

заходів, а також укомплектовано заходів, а також укомплектовано 

дитячий майданчикдитячий майданчик

  МЕДИЧНА СФЕРА   ФОТОФАКТ

Щороку підприємство «Чорна Кам’янка» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел» надають спонсорську підтримку для організації та прове-
дення турніру з волейболу на Кубок пам’яті А. Яковенка, який прохо-
дить у с. Чорна Кам’янка Маньківського району Черкащини. Цьогоріч 
фіналістами змагань стали команди з м. Умань та смт Маньківка. За 
кошти від Компанії придбано пам’ятні Кубки для переможців, а також 
закуплено продукти харчування для частування учасників.

ДО ВАШОЇ УВАГИ — ФОТОРЕПОРТАЖ ІЗ ЗАХОДУ

НА ВАРТI ЗДОРОВ’ЯНА ВАРТI ЗДОРОВ’Я
Ні для кого не секрет, 

що медична сфера 

в регіонах потребує 

всебічної підтримки. 

Окрім хронічного 

дефіциту кваліфікованих 

кадрів, у більшості 

випадків невирішеними 

залишаються 

питання забезпечення обладнанням, лікарськими 

препаратами, створення комфортних умов для 

надання якісних послуг пацієнтам.

Трохи легше живеться тим острівцям охорони здо-
ров’я, які функціонують у підопічних населених пунк-
тах агропідприємств компанії Кернел. За останні 

роки кернелівці виділили мільйони гривень для того, щоб  
підвищити рівень надання медичних послуг населенню. 
Наразі аграрії профінансували встановлення вікон у ФАПі 
с. Юшківці (Оратівський р-н, Вінницька обл.) та допомог-
ли в ремонті ендоскопічного обладнання Катеринопільсь-
кої ЦРЛ (м. Катеринопіль, Черкаська обл.). Бюджет витрат 
на проекти склав майже 50 тис. грн.

Мирон Левицький, лікар-ендоскопіст Катеринопільської ЦРЛ

«Від пацієнтів та від себе особисто хочу подякувати під-
приємству «Зоря» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за 
те, що систематично допомагають покращувати рівень 
надання медичних послуг. Аграрії вже не вперше фінан-
сують ремонт і придбання обладнання для діагностики 
захворювань шлунково-кишкового тракту. Додам, діа-
гностику на наявному ендоскопічному апараті щомісяця 

проходять не менше ста пацієнтів — жителів райцентру та 
навколишніх сіл. Тому зрозуміло, що якісна робота цього 
пристрою надважлива».

Олександр Михальченко, голова Юшковецької сільради

«Наш фельдшерсько-акушерський пункт обслуговує гро-
маду села Юшківці, а це близько 380 осіб. Щодня його по-
ріг переступають десятки пацієнтів, для яких повинні бути 
створені максимально комфортні умови. У цьому процесі 
нам допомагають аграрії компанії Кернел та БФ «Разом з 
Кернел». Саме вони виділили понад 28 тис. грн для онов-
лення віконного фонду. Справа в тому, що приміщення 
установи введено в експлуатацію ще у 1960-х роках. Від-
тоді капітальних ремонтів, які включали б заміну вікон, не 
проводили. Але потреба в цьому існувала, що особливо 
відчувалося в холодну пору: конструкції абсолютно не 
зберігали тепла, приміщенням гуляли постійні протяги. 
Нині все змінилося. У ФАПі встановлено дев’ять сучасних 
віконних конструкцій, за це ми дякуємо Кернел!»

Компанія Кернел Компанія Кернел 

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

профінансували встановлення вікон профінансували встановлення вікон 

у фельдшерсько-акушерському пункті у фельдшерсько-акушерському пункті 

с. Юшківці (Оратівський р-н, Вінницька обл.)с. Юшківці (Оратівський р-н, Вінницька обл.)
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  З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ 

НА СТАРТ! УВАГА! ЛI
НА ЧАСI – СЕЗОННЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ

Головне завдання на літо для малечі — гарно відпочити, набратися сил та позитивних емоцій. 

Тоді як для дорослих задачі дещо інші: потурбуватися про те, аби сезон канікул був не тільки 

барвистим, а й комфортним для дітей. З метою організації якісного дозвілля для діток фактично 

при всіх навчальних закладах у червні діяли пришкільні літні табори. Активно вони працювали 

на Миколаївщині, Одещині та Черкащині. Необхідну підтримку для їхнього функціонування 

надавали агропідприємства компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел».

Зокрема, кошти на покращення харчування учнів та забезпечення необхідною канцелярією в рамках роботи 
літніх таборів отримали дві загальноосвітні школи та гімназія смт Врадіївка (Миколаївська обл.), навчально-
виховний комплекс с. Байтали та Ананьїв Перший (Ананьївський р-н, Одеська обл.), навчальні заклади сіл 

Петраківка та Лисича Балка (Катеринопільський р-н, Черкаська обл.). Бюджет витрат Кернел склав 45 тис. грн.

ВРАЖЕННЯМИ ВІД ЛІТНЬОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТОК ДІЛЯТЬСЯ 
ОЧІЛЬНИКИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ:

Надія Гордієнко, директор Петраківського НВК

«У червні для учнів нашого закладу гостинно відчинив свої двері пришкільний табір. Протягом двох тижнів його 
відвідували 28 дітей, які навчаються у початкових класах, а також соціальна група. Завдяки коштам від підпри-
ємства «Зоря» (Кернел) ми змогли покращити раціон харчування таборян — збагатити його фруктами, овочами, 
соками, солодощами. Важливо, що аграрії останніх п’ять років не зраджують цій традиції. Крім того, до нового 
навчального року ми плануємо встановити за кошти від «Зоря» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» нові вхідні двері 
в НВК. А торік Компанія виділила понад 100 тис. грн на встановлення ігрового майданчика. Дякуємо кернелівцям 
за те, що не відмовляють нам у допомозі. Співпрацею з Кернел ми цілковито задоволені».

Людмила Троян, директор Врадіївської ЗОШ № 3

«Щороку на базі нашої школи працював літній табір для учнів. Нині його відвідувачами стали 35 дітей, зокрема 
пільгових категорій. Зазвичай для якісної організації табірного дозвілля фінанси виділяються з району. Проте 
цьогоріч нам вдалося залучити кошти й від підприємства «Україна» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Завдяки 
цьому ми покращили харчування дітей. Крім того, в останній день роботи табору кожна дитина отримала со-
лодкий подарунковий набір від Кернел. Хочеться подякувати всім тим, хто причетний до справи літнього оздо-
ровлення, зокрема Кернел — за радість та усмішки на дитячих обличчях».

Учні навчальних закладів смт Врадіївка (Миколаївська обл.) Учні навчальних закладів смт Врадіївка (Миколаївська обл.) 

дякують підприємству «Україна» (Кернел) дякують підприємству «Україна» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» за якісний літній відпочинокта БФ «Разом з Кернел» за якісний літній відпочинок

ГОТУЄМОСЯ ДО НОВОГО 
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

На дворі літо, а у школах і дитячих садочках — сприятливий 

період для оновлення устаткування та ремонту приміщень. 

Традиційно компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел» 

фінансово допомагають освітнім закладам у цьому процесі. 

Наразі  агропідприємства Компанії та Благодійний фонд уже 

спрямували на відповідні проекти 280 тис. грн.

Фінансову підтримку від 
Кернел одержали нав-
чальні заклади сіл Но-

воселівка (Арбузинський р-н, 
Миколаївська обл.), Байтали 
(Ананьївський р-н, Одеська обл.), 
Мала Вулига (Тиврівський р-н,
Вінницька обл.), Кобринова Греб-
ля, Тальянки (Тальнівський р-н, 
Черкаська обл.), Мокра Калигірка, 
Ярошівка, Петраківка (Катерино-
пільський р-н, Черкаська обл.), 
Кальниболота (Новоархангельсь-
кий р-н, Кіровоградська обл.), 
Чорна Кам’янка (Маньківський р-н,
Черкаська обл.), Старі Бабани 
(Уманський р-н, Черкаська обл.) та 
смт Врадіївка (Миколаївська обл.).

Тетяна Онищенко, начальник відді-
лу освіти Мокрокалигірської ОТГ

«Всім освітянам відомо, що 
з 2018 року стартувала програма 
нової української школи, відповід-
но до умов якої навчальні заклади 
повинні мати певну матеріально-
технічну базу. Зрозуміло, для того 
щоб якісно оновити обладнання 
у сільській школі, потрібні значні 
кошти, які в бюджеті знайти непро-
сто. Тому ми звернулися по допо-
могу до спонсорів і партнерів. Од-
ними з тих, хто відгукнувся на наш 
запит, стало підприємство «Кочу-
бій» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел». Саме вони направили понад 
54 тис. грн для придбання необхід-
ного устаткування — проекторів, 
ламінаторів, фотоапарата, екранів 
та витратних матеріалів для тех-
ніки. Обладнання призначено для 
учнів перших класів шкіл Мокрої 

Калигірки та Ярошівки. Приємно, 
що аграрії звернули увагу на по-
треби цих закладів. Це означає, 
що вони дбають про підростаюче 
покоління, а значить — про наше 
майбутнє. Додам, що до Дня за-
хисту дітей Кернел також виді-
лив фінансування на організацію 
свята».

Тетяна Печенюк, завідувач філії 
Кальниболотської ЗОШ

«Попри те що компанія Кернел 
працює на землях сільради близь-
ко року, наш заклад уже має певний 
досвід співпраці з цими аграріями. 
Зокрема, до Дня знань першоклас-
ники отримали від Благодійного 
фонду «Разом з Кернел» комплек-
ти енциклопедій, взимку учням діс-
талися новорічні солодощі. Крім 
того, орендарі оплачували буді-
вельні матеріали для проведення 
поточних ремонтів, презентували 
нам два комп’ютери та принтер. 
Без подарунків від Кернел школа 
не залишилася й тепер. Компанія 
направила понад 65 тис. грн для 
облаштування одного з кабінетів 
для першокласників усіма необхід-
ними меблями — дошками, парта-
ми, шафами. Відповідно, завдяки 
наданій підтримці 18 першачків, які 
восени вперше переступлять по-
ріг школи, здобуватимуть знання в 
належних умовах. Дякуємо за таку 
важливу справу!»

Микола Свирида, 
директор школи с. Чорна Кам’янка

«У рамках підготовки до но-
вого навчального року підприєм-

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

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

у придбанні принтера для ДНЗ у придбанні принтера для ДНЗ 

«Калинонька» смт Врадіївка «Калинонька» смт Врадіївка 

(Миколаївська обл.)(Миколаївська обл.)
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ВIД СЕЛА ДО СЕЛА C З ДОБРИМИ СПРАВАМИ

Зокрема, за фінансової участі 
Кернел у селах Довгополівка 
(Тиврівський р-н, Вінниць-

ка обл.) та Жеребкове (Ананьївсь-
кий р-н, Одеська обл.) проведено 
реставрацію мережі вуличного освіт-
лення. Також Компанія профінансува-
ла проект з очищення та підключення 
свердловин до системи централізо-
ваного водопостачання в селі Лисича 
Балка (Катеринопільський р-н, Чер-
каська обл.). А для пожежної машини, 
яка обслуговує села Тальянківської 
сільради  (Тальнівський р-н, Черкась-
ка обл.) придбано нове акумулятор-
не обладнання. На ці проекти аграрії 
виділили понад 75 тис. грн.

Руслан Карпусь,
голова Довгополівської сільради

«Через те що в Довгополівці та Кліщах 
відсутня центральна електромере-
жа й села фактично не мали нічного 
освітлення, ми вирішили покроково 
розв’язувати цю проблему. Схема 
реалізації була така — тим домо-
господарствам, які бажали освітити 
прилеглу до будинку частину вули-
ці, ми надавали таку можливість —
забезпечували необхідним устат-
куванням (ліхтарями, вимикачами, 
лампочками, кріпленнями для ліхта-
рів) та його монтажем, але за умови, 
що ліхтар буде підключено до осо-
бистого лічильника мешканця, і він 
сплачуватиме за електроенергію. 
Таким чином нам вдалося підклю-
чити 45 опор. Коштами на придбан-
ня устаткування два роки поспіль 
допомагала компанія Кернел та 
БФ «Разом з Кернел». Ми дуже вдяч-
ні аграріям за цю справу».

Адалат Джабієв, 
голова Жеребківської сільради

«З підприємством «Хлібороб» (Кер-
нел) та БФ «Разом з Кернел» наша 
громада  має певний досвід співпра-
ці. Орендарі систематично фінансу-
ють проекти, спрямовані на створен-
ня комфортних умов для навчання 
та виховання дітей, на покращення 
інфраструктури та благоустрою. Не-
щодавно Компанія виділила кошти 
на чергові важливі проекти — при-
дбання 1 тис. м електропроводу 
для оновлення освітлення по вул. 
Грушевського с. Жеребкове та за-
купівлю будівельних матеріалів для 
перекриття даху храмового комп-
лексу — каплички на території нашо-
го кладовища. Від себе особисто та 
від кожного жителя дякую аграріям 
за допомогу!»

Едуард Дашівець, голова 
Лисичобалківської сільради

«Уже кілька років поспіль водонапір-
ні башти, які забезпечують розпо-
діл води по вулицях Лисичої Балки, 
вимагали ремонту та очищення. Бо 
саме через це ставалися часті по-
ломки та прориви мережі. Підпри-
ємство «Зоря» (Кернел) та БФ «Ра-
зом з Кернел» виділили кошти на 
вирішення цієї проблеми, а також на 
підключення населеного пункту до 
нового водогону. Варто зауважити, 
що за фінансової підтримки Компанії  
у нас реалізовано чимало важливих 
проектів. Торік — проведено ремонт 
у місцевому ФАПі, замінено вікна у 
школі та адміністративній будівлі, 
проведено День села тощо. А цьо-

горіч аграрії допомагали в закупівлі  
обладнання для вуличного освітлен-
ня. До речі, подібна допомога нада-
ється нашій громаді регулярно. Дя-
куємо Кернел за дієву співпрацю!»

Іван Шилкін, 
голова Тальянківської сільради 

«Літо — період підвищеної пожежної 
небезпеки. Спека зазвичай є причи-
ною серйозних пожеж, і ніхто з нас не 
застрахований від всіляких форс-ма-
жорних обставин. За такої ситуації для 
селян важливо мати надійний тил —
ефективну та діючу пожежну брига-
ду, укомплектовану всім необхідним, 
зокрема транспортом, який завжди 
має бути на ходу. Тому ми дуже вдячні 
компанії Кернел і БФ «Разом з Кернел» 
за оперативну та вчасну допомогу у 
придбанні акумуляторного облданння 
для нашої пожежної машини. Додам, 
що аграрії фінансово допомагають та-
кож у інших напрямках — підтримують 
медичну галузь (сільську амбулато-
рію), місцеву школу, у зимовий період 
активно долучалися до процесу роз-
чищення доріг від снігу. Дякуємо 
Кернел за увагу та розуміння! Здо-
ров’я нам усім та процвітання!»

Початок літа ознаменувався низкою важливих для громад сіл Вінниччини, 

Одещини та Черкащини проектів, які профінансували агропідприємства компанії Кернел 

та БФ «Разом з Кернел». По деякі з них нам детальніше розповіли очільники населених пунктів.

Підприємства «Агро Інвест Україна», «Хлібороб» (Кернел) Підприємства «Агро Інвест Україна», «Хлібороб» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» виділили кошти на проекти з оновлення мережі вуличного та БФ «Разом з Кернел» виділили кошти на проекти з оновлення мережі вуличного 

освітлення у селах Довгополівка (Тиврівський р-н, Вінницька обл.) та Жеребкове освітлення у селах Довгополівка (Тиврівський р-н, Вінницька обл.) та Жеребкове 

(Ананьївський р-н, Одеська обл.)(Ананьївський р-н, Одеська обл.)

Громада с. Тальянки (Тальнівсь-Громада с. Тальянки (Тальнівсь-

кий р-н, Черкаська обл.) дякує кий р-н, Черкаська обл.) дякує 

компанії Кернел та БФ «Разом з компанії Кернел та БФ «Разом з 

Кернел» за допомогу у придбанні Кернел» за допомогу у придбанні 

акумулятора для пожежної машиниакумулятора для пожежної машини

ство «Чорна Кам’янка» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» профінан-
сували придбання для нашого за-
кладу двох плазмових телевізорів 
і комплектуючих — медіаплеєра та 
колонок на загальну суму 35 тис. 
грн. Телевізори ми розмістили в 
кабінетах української мови та літе-
ратури, а також у кабінеті іноземної 
мови. Додам, що раніше про такі 
обновки ми могли лише мріяти. Нині 
наші учні зможуть отримувати ще 
більш якісні знання, переглядаючи 
спеціалізовані програми та вивча-
ючи відеокурси. Дякуємо аграріям 
за турботу! Важливо й те, що Ком-
панія завжди приділяє увагу нашим 
учням — презентуючи подарунки 
школярам до Дня знань, до Нового 
року, до випускних вечорів. Не від-
мовляють у наданні транспорту для 
благоустрою, для поїздок учнів на 
змагання й конкурси тощо».

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

направили кошти на проведення поточних ремонтів у школі направили кошти на проведення поточних ремонтів у школі 

с. Байтали (Ананьївський р-н, Одеська обл.)с. Байтали (Ананьївський р-н, Одеська обл.)

У подарунок від Кернел НВК У подарунок від Кернел НВК 

с. Байтали (Ананьївський р-н, с. Байтали (Ананьївський р-н, 

Одеська обл.) отримав Одеська обл.) отримав 

сучасний принтерсучасний принтер

За фінансування За фінансування 

компанії Кернел компанії Кернел 

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

у школі с. Рогізна у школі с. Рогізна 

(Тиврівський р-н, (Тиврівський р-н, 

Вінницька обл.) Вінницька обл.) 

встановлено вхідні дверівстановлено вхідні двері

Підприємство «Вісла» (Кернел) Підприємство «Вісла» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» виділили фінанси на придбання та БФ «Разом з Кернел» виділили фінанси на придбання 

матеріалів для проведення поточних ремонтів у НВК матеріалів для проведення поточних ремонтів у НВК 

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

О ВАШОЇ УВАГИ — 
ФОТО З ПРОЕКТІВ, 
АЛІЗОВАНИХ РАЗОМ 

З КЕРНЕЛ

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — провідний та найбільший в Україні 
виробник і експортер соняшникової олії, клю-
човий постачальник сільськогосподарської 
продукції з регіону Чорноморського басейну 
на світові ринки. Компанія щороку підтвер-
джує беззаперечне лідерство в усіх напрям-
ках діяльності у регіонах присутності та світо-
вих рейтингах. Протягом 10 років акції Кернел 
торгуються на Варшавській фондовій біржі. 
У 2011-му IPO Кернел було визнано найкра-
щим 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 
Компанією АПК відповідно до Індексу прозо-
рості найбільших компаній в Україні. У 2017 ро-
ці Кернел успішно дебютував на ринку євро-
бондів, розмістивши на Ірландській фондовій 
біржі п’ятирічні облігації. На частку Кернел 
припадає близько 8% світового виробництва 
соняшникової олії. Торговельнi марки Компа-

нії: «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак Домаш-
ня», «Чумак Золота». Свою продукцію Кернел 
постачає до більш ніж 60 країн світу, серед 
основних ринків збуту — Індія, країни Євросо-
юзу, Єгипет і Туреччина. Переробні потужності 
Кернел становлять 3,5 млн тонн насіння соняш-
ника на рік, що дозволяє отримувати 1,5 млн 
тонн соняшникової олії та близько 1,3 млн тонн 
соняшникового шроту. Iз 2010 року Кернел ак-
тивно розвиває аграрний напрямок дiяльнос-
тi — сiльгоспвиробництво. Щороку Компа-
нія постачає на міжнародні ринки приблизно 
5 млн тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, сої та 
ріпаку, закуповуючи сільгосппродукцію у більш 
ніж п’яти тисяч виробників, а також вирощуючи 
власну продукцію на 540 тис. га землі. Поруч 
із виробничою дiяльнiстю проводиться тiсна 
спiвпраця з громадами сiл i малих мiст на те-
риторiї присутностi агропiдприємств Кернел. 
Основне завдання — фiнансово-матерiальна 
пiдтримка громадських iнiцiатив, соцiальної 
сфери населених пунктiв з метою пiдвищення 
рiвня життя та добробуту населення. У 2013 ро-
цi всi соцiальнi iнiцiативи Компанiї об’єднали 

в програму пiдтримки територiальних громад 
«Разом з Кернел». Для реалiзацiї цiєї програми 
агропiдприємства Компанiї створили одно-
йменний Всеукраїнський Благодiйний фонд 
«Разом з Кернел». У Черкаській області Ком-
панія обробляє землі в Катеринопільському, 
Тальнівському, Уманському, Маньківському, 
Монастирищенському районах та представле-
на підприємствами «Зоря», «Чорна Кам’янка», 
«Айова», «Кочубій», «Долинка-Агро», «Корит-
ня-Агро», «Лукашівка ІК». На Кіровоградщині, 
Вінниччині та Одещині Кернел орендує землі в 
Голованівському, Новоархангельському, Ора-
тівському, Шаргородському, Ананьївському, 
Миколаївському, Тиврівському, Бершадському 
районах (підприємства «Урожай», «Хлібороб», 
«Осіївське», «АФ Відродження», «Агро Інвест 
Україна», АФ «Кочубій», «Юшківці-Агро»). У 
Миколаївській області — підприємствами «Ві-
сла», «Злагода», «Україна», що проводять свою 
діяльність на землях Доманівського, Арбузин-
ського та Врадіївського районів. На вказані 
підопічні території поширюються й соціальні 
програми Благодійного фонду.
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ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ

З ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИЗ ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИ

ДОПОМОГЛИ ПОГАСИТИ ПОЖЕЖУ
12 червня в родину Смаглів, що мешкає в с. Велика Вулига Тиврів-

ського району Вінниччини, прийшло лихо. Через коротке замикання в 
електромережі у господарстві (а саме в одній з підсобних будівель) цієї 
сім’ї сталася пожежа. У гасінні вогню допомагала мало не вся місцева 
громада. Активну участь у приборканні пожежі взяли й працівники під-
приємства «Агро Інвест Україна» (Кернел) Сергій Данилюк (головний 
інженер) та Олександр Пруцик (інженер). Родина Смаглів вдячна всім 
за підтримку й за те, що у скрутну хвилину не залишилися осторонь.

ТОВ «Агро Інвест Україна» (Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА 
(с. Велика Вулига, Тиврівський р-н, Вінницька обл.)

 Профільна освіта.
 Наявність посвідчення.
 Досвід роботи від 2 років.

ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ЗЕМЕЛЬНОГО ВІДДІЛУ 
(с. Велика Вулига, Тиврівський р-н, Вінницька обл.)

 Вища землевпорядна/юридична освіта.
 Досвід роботи від 2 років.
 Знання земельного законодавства у сфері оформлення та 

реєстрації договорів оренди.

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

СТОВ АФ «Україна» (Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА 
(смт Врадіївка, Миколаївська обл.)

 Профільна освіта
 Досвід роботи від 2 років.
 Наявність посвідчення.
 Відповідальність і порядність.

ТОВ АФ «Вісла» (Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА
(с. Новоселівка, Арбузинський р-н, Миколаївська обл.)

 Профільна освіта.
 Досвід роботи від 2 років.
 Наявність посвідчення.
 Відповідальність і порядність.

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

 Профільна освіта.
 Досвід роботи від 1 року.
 Відповідальність і порядність.

Контактна особа: Надія Постовик, тел.: (066) 890-24-60

СТОВ «Урожай» (Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА
(с. Молдовка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

 Профільна освіта.
 Досвід роботи від 2 років.
 Наявність посвідчення.
 Відповідальність і порядність.

Контактна особа: Валентина Кудрявець, тел.: (096) 160-98-75, 
                (050) 308-61-60

ТОВ АФ «Хлібороб» (Кернел)

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

 Профільна освіта.
 Досвід роботи від 1 року.
 Відповідальність і порядність.

Контактна особа: Світлана Демченко, тел.: (067) 496-21-62

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

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

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

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

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
(с. Наливайка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

 Наявність посвідчення.
 Досвід роботи від 2 років.
 Відповідальність.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА 
(с. Наливайка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

 Профільна освіта.
 Наявність посвідчення.
 Досвід роботи від 2 років.
 Відповідальність і порядність.

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

  НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

ВИНАХIДНИК IЗ ЛОЗОВОЇ
Щоразу, коли на адресу редакції приходять 

розповіді про творчість наших читачів — 

пайовиків агропідприємств компанії Кернел, ми 

не перестаємо дивуватися їхній винахідливості 

й таланту. Історія Сергія Івановича Гаврилюка 

з с. Лозова, що в Шаргородському районі 

Вінниччини, варта щонайменше всеукраїнського 

визнання. Бо саме він створив за своїми 

кресленнями, за власний кошт, а головне —

своїми руками «диво техніки в патріотичному 

стилі» — ефективну самохідну машину!

Сергій Гаврилюк із с. Лозова Сергій Гаврилюк із с. Лозова 

(Шаргородський р-н, Вінницька обл.) зі своїм (Шаргородський р-н, Вінницька обл.) зі своїм 

винаходом — патріотичною самохідною машиноювинаходом — патріотичною самохідною машиною
–У селі зайвий тягач ще нікому не завадив, — 

розповідає Сергій Іванович. — І я зрозумів, 
що, скомпонувавши звичайний мотоблок з ча-

стинами інших машин, можна отримати доволі потужний 
тракторець. Так і зробив. Згодом вирішив добудувати 
кабіну. І отримав ефективну для села самохідну машину, 
яка здатна перевозити вантажі в межах 1 тонни.

Варто зауважити, що Сергій Гаврилюк за освітою —
інженер-механік. Чоловік тривалий час працював на за-

воді з виготовлення інструментів для обробки металу у 
Вінниці.

Бажаємо нашому винахіднику натхнення для втілен-
ня нових задумів! І дякуємо за вже реалізований винахід!

Микола Володимирович ПалянигаМикола Володимирович Палянига  
Посада:Посада:  тракторист-машиніст с/г виробництва на підприємстві тракторист-машиніст с/г виробництва на підприємстві 

«Хлібороб» (Кернел), Бершадський р-н, Вінницька обл.«Хлібороб» (Кернел), Бершадський р-н, Вінницька обл.
 Стаж роботи:Стаж роботи: з 2011 року з 2011 року

«Ще з дитинства мене захоплювала великогабаритна сільськогосподар-
ська техніка та робота в полі. Пам’ятаю, коли був хлопчиком, збирав за 
комбайном колоски пшениці. Мабуть, відтоді й з’явилося бажання працю-
вати на землі, виконувати почесну місію — вирощувати хліб. Тож уже понад 
тридцять років я не зраджую своїй мрії. Робота в Кернел вразила сучасною 
технікою та не менш сучасними підходами до виробництва. Зараз у нас 
гаряча пора жнив. Ми приступили до збору пшениці. Особисто я працюю 

на комбайні Tucano 470. А під час посівної долучався до посіву кукурудзи. За роки роботи в Компанії зро-
зумів, що сьогодні механізатор повинен бути передусім освіченим і мати певний багаж знань, бо без цьо-
го неможливо якісно виконувати свої завдання та, відповідно, досягати запланованих показників. Тому 
раджу всім своїм колегам не лінуватися опановувати нові знання, всебічно розвиватися. Тим більше що 
в Кернел є чимало можливостей для самовдосконалення».

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

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Олександр Леонідович ЦюпійОлександр Леонідович Цюпій  
 Посада:Посада:  тракторист-машиніст с/г виробництва на підприємстві тракторист-машиніст с/г виробництва на підприємстві 

«Агро Інвест Україна» (Кернел), Тиврівський р-н, Вінницька обл.«Агро Інвест Україна» (Кернел), Тиврівський р-н, Вінницька обл.
 Стаж роботи:Стаж роботи: з 2017 року з 2017 року

«Уже понад 12 років працюю механізатором. Цікавість і натхнення до цієї 
справи мені передав батько, який усе життя пропрацював у даній сфері. На 
кернелівських полях труджусь останні два сільськогосподарських сезони. 
Але вже встиг зрозуміти, що в цій Компанії створено всі умови для роботи, 
мотивація та відношення до співробітників — на високому рівні. Крім того, 
потужний технічний парк, усі агрегати — відомих світових виробників. Я, 

зокрема, працюю на New Holland, під час посівної долучався до посіву соняшника та кукурудзи. За висо-
кі виробничі досягнення уже встиг потрапити на дошку пошани. Додам також, що велике значення має 
навчання працівників, участь у семінарах, систематичні тести, які проходять механізатори. Це дозволяє 
не лише поповнювати багаж знань та вмінь, а й сприяє здоровій конкуренції в колективі. Адже всі хочуть 
бути кращими, отримувати результати. Щодо успіху — це поняття насправді відносне. Проте вважаю, 
якщо ти здатен рухатися вперед, не залишатися на місці, а розвивати свій професійний рівень, то так чи 
інакше стаєш на сходинку успішнішим».

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. 



712 липня 2018 року

  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!

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ
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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!
Колективи  підприємств «Хлібороб» (Кернел) та «Урожай» (Кернел) вітають 

іменинників липня-серпня — жителів сіл Голованівського району Кіровоградщини:

• 2 липня — ОЛЕНУ МИХАЙЛІВНУ ГУМЕНЮК із с. Наливайка;

• 3 липня — ГАЛИНУ ФЕОДОСІЇВНУ ОЛІЙНИК із с. Перегонівка;

• 8 липня — ГАННУ ІВАНІВНУ РЯБЧЕНКО з с. Перегонівка;

• 8 липня — СВІТЛАНУ ПЕТРІВНУ КОЛЬЦОВУ з с. Троянка;

• 8 липня — ПЕТРА ВАСИЛЬОВИЧА ОЛІЙНИКА з с. Перегонівка;

• 11 липня — ПЕТРА АНАТОЛІЙОВИЧА ТЕРЕЩЕНКА з с. Наливайка;

• 12 липня — ВАЛЕРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА ТЕРНАВСЬКОГО з с. Молдовка;

• 13 липня — ІВАНА ДЕНИСОВИЧА СІДНІЧЕНКА з с. Межирічка;

• 16 липня — НАТАЛІЮ МИКОЛАЇВНУ ГОНТКОВСЬКУ з с. Межирічка;

• 21 липня — АНАТОЛІЯ ПАВЛОВИЧА ТЕРЕЩЕНКА з с. Наливайка;

• 21 липня — ГАЛИНУ РОМАНІВНУ ЦЬОСЕНКО з с. Перегонівка;

• 24 липня — ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА ЗІНЧУКА з с. Молдовка;

• 26 липня — ГРИГОРІЯ ГРИГОРОВИЧА ПІДДУБНЯКА з с. Крутеньке;

• 29 липня — ПЕТРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА ПРИТУЛЯКА з с. Крутеньке;

• 31 липня — АЛЛУ ІВАНІВНУ КУКУРУЗУ з с. Наливайка;

• 31 липня — МИХАЙЛА ПЕТРОВИЧА КРИВОГО з с. Перегонівка;

• 31 липня — ЛІДІЮ ІСАКІВНУ ЖУРБЕНО з с. Перегонівка;

• 7 серпня — ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНУ ГЛУХЕНЬКУ з с. Наливайка;

• 18 серпня — ЮРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА ЗАГОРОДНОГО з с. Журавлинка;

• 24 серпня — МИХАЙЛА ФИЛИМОНОВИЧА БАБАНСЬКОГО з с. Перегонівка;

• 28 серпня — ЗІНАЇДУ ІЛЛАРІОНІВНУ ОНИЩУК із с. Перегонівка.

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 «Злагода» (Кернел) вітає іменинників 
липня-серпня — жителів с. Суха Балка Доманівського району Миколаївщини:

• 22 липня — СВІТЛАНУ ПЕТРІВНУ СИНИЦИНУ;

• 23 липня — ВАЛЕНТИНУ ЯКІВНУ ДЯТЛЕНКО;

• 15 серпня — ТАЇСІЮ ПЕТРІВНУ ГЛІВЕНКО.

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.

Колективи підприємств «Україна» (Кернел) та «Вісла» (Кернел) вітають 
іменинників липня — жителів сіл Арбузинського та Врадіївського районів 

Миколаївщини:

• 14 липня — ВІРУ ГЕОРГІЇВНУ ТУЗНІЦЬКУ з смт Врадіївка;

• 16 липня — МАРІЮ ФЕДОСІЇВНУ ЧЕРНЯВСЬКУ з смт Врадіївка;

• 18 липня — СЕРГІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА ЧАБАНОВА з смт Врадіївка;

• 25 липня — КАТЕРИНУ ІВАНІВНУ ДУДЧЕНКО з с. Новоселівка;

• 25 липня — МИКОЛУ МИКОЛАЙОВИЧА ЖАРЮКА з с. Новоселівка;

• 28 липня — ЛЮДМИЛУ ЛЕОНІДІВНУ БАБІЙ із с. Новоселівка.

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!


